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డాకటుర్ నాగులపలి్ల శ్రీకాంత్ ఐ .ఎ.ఎస్.

రాషటు ్ర ప్రభుత్వ కార్యదరిశి (రాజకీయ)

  తెలుగులో పాలన జరగాలి 

 శ్రీ నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  తెలుగు భాషాభిమ్ని . తెలుగులోనే 
ప్రభుత్వ పాలన జరగాలని  కోర్తూ వివిధ  సందరాభాలలో సంబంధిత 
అధికార్లకు  వినతి పత్ార లు సమరిపిసూతే  ఉనా్నర్. గతంలో నాకూ  
ఆయన రాసిన “తెలుగు దేవభాషే” పుసతేకాని్న ఇచాచిర్. పాలనా 
రంగంలో పూరితే సాథా యిలో తెలుగు వాడకాని్న అమలు చేసేందుకు 
కొని్న  కోర్్కలు సూచనలతో అభ్యర్ధన పత్రమూ సమరిపించార్ .
ఇపుపిడు “తెలుగులో పాలన “ పేర్తో పుసతేకాని్న తెసుతే నా్నర్ .
 ప్రతి వ్యకితేకీ తన మ్తృభాషలోనే పాలన జరగాలనే కోరిక 
ఉండటం సహజం. ప్రజలకూ ప్రభుతా్వనికీ మధ్య అనుసంధానంగా 
మ్తృభాష ఉన్నపుపిడే పరిపాలన సులభంగా ఉంటుందనే  కారణంతోనే 
ప్రభుత్వం “తెలుగు భాషాభివృది్ధ  ప్ార ధికార సంసథా ”ను ఏరాపిటు 
చేయబో తోంది. తెలుగు మ్ధ్యమంలోనే చదువుకున్న విదా్యర్్ధ లకు 
ప్రభుత్వ ఉద్్యగాలలో  రిజర్్వషను్ల  కలిపించే ప్రయతా్నలు 
జర్గుతునా్నయి . మ్నవ జీవన గమనాని్న మలుపుతిపిపిన శాసతే ్ర 
సాంక్తిక రంగాలలోని ప్రపంచ ప్రఖ్్యత వెైజ్్ననిక  గరీంథాలన్్న నిరీ్ణత 
సమయ్లో్ల  సులభమెైన తెలుగు వాడుక భాషలోకి అనువాదం 
చెయ్్యలి .   

 నేను భాషా సాంస్కృతిక శాఖ కార్యదరిశిగా ఉన్నపుపిడు  
రాషటు ్రంలోని అని్న దుకాణాలు ,సముదాయ్ల బో ర్్డ లు ప్రభుత్వ 
పధకాల ప్ార రంబో త్సవ నామఫలకాలు,శంకుసాథా పన శిల్ఫలకాలు 
తెలుగులోనే రాయించాలని ఉతతేర్్వలు వెలువడా్డ యి.(ప్రభుత్వ 
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ఉతతేర్్వ సంఖ్య 11 (యువజన & సాంస్కృతిక అధికార భాష శాఖ) 
తేదీ. 14.9.2016). 15 రాషటు ్ర చటాటు లను తెలుగులోకి అనువదించి గజ్ట్ 
లో ప్రచురించాలని నా్యయ శాఖ ఉతతేర్్వలు కూడా ఇచిచింది. కరీమేణా 
మనభాషలోకి అని్న చటాటు లనూ మ్ర్చికుందాం. ప్రజల భాషలో 
పాలన జరగాలని నేను  కోర్కుంటునా్నను. మ్తృభాషలో పాలన 
అవసరమే.అది సమంజసమెైన కోరిక. అయితే  దానికి కలుగుతున్న 
అవరోధాలను ఎపపిటికపుపిడు అధిగమిసూతే  ముందుకు పో దాం. మన 
కారా్యలయ్లలో తెలుగు దసాతే ్ర ల శాతం పెరగాలి. తెలుగులో పాలన 
సిది్ధ ంచటానికి నావంతు సహకారం నేను తపపినిసరిగా అందిసాతే ను. ఈ 
ప్రజోపయోగ కార్యకరీమ్నికి అందరి సహకారం లభించాలని 
ఆశిసుతే నా్నను.
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శ్రీరాము సత్యనారాయణ, ఐ.ఎ.ఎస్ 
జిల్్ల కలకటుర్ ,కర్్నలు

తేట తెలుగులో పాలన కోసిం బాటలు వేదాద ిం

 విశ్వకవి శ్రీ రవంద్రనాథ్ టాగూర్ మనసులోని భావాలను 
సే్వచ్ఛగా, స్వచ్ఛంగా వ్యకతేం చేసేందుకు మ్తృ భాషే, మహాతతేరమెైన 
వాహకం అనా్నర్. ఏ విషయ్నెై్ననా మనం మ్తృ బాషలో అర్ధం 
చేసుకున్నంత సులువుగా పరాయి భాషలో అర్ధం చేసుకోలేమన్నది 
నిరి్వవాదాంశం. పుడమి పొ రను తొలుచుకొని మొలుచుకొచేచి 
మొగ్గల్గా మ్తృ బాషలో మన భావాలు సహజంగా ఉబికివసాతే యి. 
చెర్వు గటుటు న నిలబడి చల్లని గాలిని పారవశ్యంతో అనుభవించినటు్ల , 
చెరకు గడను నమిలి తీయందనాని్న అసా్వదించినటు్ల , మ్తృ 
బాషలోని భావాని్న సులభంగా, అవలీలగా అర్ధం చేసుకోవచుచి. 
నారిక్ళ పాకం కనా్న, పంచదార మ్ధుర్యం కనా్న తేట తెనుగు 
తీయదనం మిన్న. తన మ్తృ బాష తెలుగు కాకపో యినా 
సాహితీసమరాంగణ సార్వభౌముడిగా గణతిక్కి్కన శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు 
తెలుగు పెై అపారమెైన తృష్ణగలిగి తెలుగు బాషను తెలుగు తలి్ల సిగలో 
నందివర్ధనమెై వరిదిలే్ల టటు్ల  చేశార్. అషటుదిగ్గజ కవులతో భువన 
విజయమును ఏరాపిటుచేసి తెలుగు బాషా వెైభవాని్న దశదిశల్ 
చాటార్. తెలుగ్తర్లు తెలుగు భాషకు చేసిన సేవను సమురిసుతే న్నపుడు 
మనం తపపినిసరిగా పేర్్కనదగిన మహన్యుడు సి.పి.బ్ౌర న్ 
తెలుగు మ్ధురా్యనికి ముగు్ధ డెై తెలుగును అమితంగా పే్రమించిన బ్ౌర న్ 
గార్ బ్ౌర ణ్యనిఘంటువును ర్పొ ందించడం, ప్రజ్కవి వేమన పదా్యలను 
ఆంగ్లం లోనికి అనువదించి ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం తెలుగు 
భాషకు జరిగిన అర్దెైన సతా్కరంగా భావించాలి. తెలుగ్తర్లు చాల్ 
మంది తెలుగు బాష అనే మందార మొక్కకు న్ర్పో సి అనేక 
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కావ్యమందారాలు పూయించి ఆంధ్ార వనిని సుందర బృందావనిగా 
తీరిచిదిదాది ర్. అటువంటి సుందర బృందావనిలో ప్రబంధ కావ్యసుమ్లు, 
ద్వని కావ్య సుమదళాలు, ఆదా్యతిముక కావ్య పుషాపిలు, ఎనె్ననో 
గుబాళంచి తెలుగు బాషను పరిపుషటుం చేశాయి. ఇంతటి పవిత్రమెైన 
తులసి మొక్కల సరసన పరభాషా గంజ్యి మొక్కలు పెరగడం 
దురదృషటుకరం.

  నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  మ్తృభాష తెలుగు. ఆయన తెలుగు 
ముసి్ల ం. ఆయన తెలుగు భాషలో నూర్ (వెలుగు ) పెంచడం కొరకు, 
పంచడం కొరకు అనునిత్యం కృషిచేయడం అభినందన్యం. 1988లో 
అపపిటి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సచివాలయం తనకు రాసిన తెలుగు ఉతతేరాని్న 
ఆయన భద్రపరిచి దానిని తెలుగులో పాలనకు అతు్యతతేమ ఉదాహరణగా 
ఉటంకించడం తెలుగు అమలు పెై ఆయనకున్న చితతేశుదిదిని చాటి 
చెబుతుంది. దాదాపు మూడు దశాబాది లుగా అయన తెలుగును పాలనా 
భాషగా అమలు చేయించడం కోసం అపారమెైన కృషి చేసుతే నా్నర్. 
కారా్యలయ్లలోని దసాతే ్ర లు తెలుగులోనే ర్పొ ందిసేతే  ప్రభుత్వ 
ఆదేశాలను ప్రజలు సులభంగా అర్ధం చేసుకునేందుకు మ్ర్గం 
సుగమమవుతుంది. దసతే ్రం తెలుగు లో ఉంటేనే సంతకం చేసాతే నని 
అలనాటి ముఖ్యమంతి్ర ఎన్టు  రామ్రావు చెపిపినటు్ల  పాలకులందర్ 
పటుటు బటిటు  ఒక తపసు్సల్గా చితతేశుది్ధతో అమలు చేసేతే  తెలుగులో 
పాలన సాధ్యమవుతుంది.
 ప్రసుతే తం ఆంగ్లంలో ర్పొ ందుతున్న కార్యవరతేనములలోని 
పదాలను తెలుగులో ర్పొ ందిసూతే  ఒక నిఘంటువును తయ్ర్చేసి 
అంతరాజా లంలో అందుబాటులో ఉంచినట్లయితే దస్ార తాలు  ర్పొ ందించే 
వారికి ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. తెలుగులో దస్ార తాలు 
ర్పొ ందించడం పెై ఉద్యగులందరికి తరచుగా శిక్షణా కార్యకరీమ్లు 
ఏరాపిటుచేయడం అత్యవసరం.
 పలె్ల సీమలో్ల  నివసిసుతే న్న సామ్న్య ప్రజలే నేడు తెలుగు 
భాషను బ్రతికించుకుంటునా్నర్. పటటుణాలు, నగరాలలో పెర్గుతున్న 
ఆంగ్లమ్ధ్యమ వా్యమోహం తెలుగు ప్ార ధాన్యతను తగి్గసుతే ంది. ఈ 
వెైఖరిని అంతమొందించి భావితరాల వారికి తెలుగు భాష పట్ల  ఆసకితేని 
పెంపొ ందించాలి్సన ఆవశ్యకత ఉంది. రాషటు ్ర ప్రభుత్వం 2018 
సంవత్సరాని్న తెలుగుభాషా సంవత్సరంగా ప్రకటించింది. ఈ 
సంవత్సరంలోనే తెలుగు పాలనా భాషగా పూరితేసాథా యిలో అమలు 
చేసేందుకు అందరం కంకణ బదుది లమవుదాం. మనతేట తెలుగులో 
పాలన కోసం బాటలు వేదాది ం
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సిందేశిం     

డా. డి. విజయభాస్కర్
సంచాలకులు, భాష, సాంస్కృతిక శాఖ

 మ్తృభాషలో బో ధన, మ్తృభాషలో పాలన ఇటీవల కాలంలో 
ఊపందుకున్న నినాదం. ఈ నినాదం వెనుక ఒక గ్పపి ఆశయముంది. 
ఆకాంక్ష ఉంది. ఒక బిడ్డ  తలి్ల గరభాంలో ఉండగానే ప్రపంచంతో సంబంధం 
ఏరపిరచుకుంటాడు. అది మ్తృభాషతో మొదలవుతుంది. తన 
పసితనంలో సంజ్ఞల దా్వరా చిని్న చిని్న మ్టల దా్వరా జరిపే 
సంభాషణంతా అమమునుడితో సాగుతుంది. తరా్వత బడిలో జరిపే 
బో ధన దాని కొనసాగింపుగా మ్తృభాషలో జరిగితే అతని అవగాహన 
సవ్యంగా ఉంటుంది. అల్ కాకుండా ఒక్కసారి పరాయి భాష వచిచి 
పడేసరికి విదా్యరిథా గంద్రగోళ పరిసిథాతికి గురవుతాడు. మ్తృభాషలో 
నిషా్ణ తుడెైన వాడు ఇతర భాషలో్ల  కూడా ప్ార వణ్యత సాధిసాతే డని 
శాసీతే ్రయంగా నిర్పితమెైన సత్యం .

 ఇక పరిపాలనకొసేతే , సామ్ను్యడే పాలకుడి్న ఎను్నకునే 
అదుభాతమెైన వ్యవసథా  వరిథాలు్ల తున్న దేశం మనది. ఈ దేశంలో 
తయ్రయి్్య చటాటు లు, నియమ్లు, నిబంధనలు ప్రజల భాషలో 
ఉండటం సంసా్కరవంతమెైన విధానంగా పరిగణించాలి. ఈనాడు ప్రజల 
అవసరాలు పెరిగాయి. పాలనలో ప్రజల భాగసా్వమ్యం పెరిగింది. 
అధికార్లతో మ్టామంతీ పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో పరిపాలన విదేశ్ 
భాష నుండి స్వదేశ్భాషలో అందులోనూ మ్తృభాషలోకి 
మ్ర్చికోవాలి్సన అవసరం సపిషటుంగా కనిపిసుతే ంది.

 ఆంగ్్లయులు వదిలివెళ్లన అనేకమెైన అవశేషాలో్ల  ఆంగ్ల భాష 
ఒకటి. ఇంగీ్లష్ అవసరాని్న తకు్కవ చెయ్యలేం. అల్గ్ తెలుగు భాష 
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గ్పపిదనాని్న తకు్కవ చెయ్యలేం. సంస్కృతం మొదలుకొని నిన్న 
మొన్నటి ఆంగ్ల భాష వరకు అనేక భాషలతో ఏరపిడిన సంపర్కంతో 
తెలుగు భాష సుసంపన్నమెైంది. పురాణ, ప్రబంధ, కావ్య నాటక 
ప్రకిరీయలకు, తాతి్వక, ఆధా్యతిముక, నా్యయ వెైశేషిక జ్్ఞ నాని్న, ఆధునిక 
శాసీతే ్రయ, వెైజ్్ఞ నిక విషయ పరిజ్్ఞ నాని్న తనలో ఇముడుచికొని 
అపారమెైన శకితే సంతరించుకుంది తెలుగుభాష.

 ఇటువంటి తెలుగు భాషను బో ధన భాషగా, పాలన భాషగా 
ఉపయోగించడంలో చ్రవ చూపినవార్ అతికొదిది  మంది 
అధికార్్ల నా్నర్. వారిలో నూర్ భాషా రహంతుల్్ల  ఒకర్. తెలుగు 
వాడుక భాషలో పరిపాలన జరగాలని గటిటు  పటుటు దలతో పనిచేసుతే నా్నర్. 
వార్ అనేక సందరాభాలో్ల  తెలుగువాడకాని్న సో దాహరణంగా చూపిసూతే  
వ్ార సిన పుసతేకం ఇది. ఇందులో పొ ందుపరిచిన విషయ్లు మిగిలిన 
వారికి ఆదరశింగా నిలవాలని ఆశిసూతే , వారి కృషిని అభినందిసుతే నా్నను.
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డా. చిలకపాటి విజయరాఘవాచార్్యలు
M.A.,Ph.D.,B.Ed.,D.I.S.
సంచాలకులు
హిందూ ధరము పరిరక్షణ ట్రసుటు  (HDPT)
కార్యదరిశి & ఆరిథాక సలహాదార్

ప్రశింస
 తమిళ మహాకవి అపపియ్య దీక్ితులు తెలుగుభాషను 

ప్రశంసించార్. తెలుగువాడిగా పుటటుడం, తెలుగుభాష మ్టా్ల డటం 
మహాతపసి్వకి మ్త్రమే సాధ్యమట! రాయపో్ర లు వార్  
‘అవమ్నమేలరా అనుమ్నమేలరా... పాడరా న్ తెలుగు 
బాలగీతములు’ అనా్నర్ . అల్గ్ శ్రీకాకుళం ఆంధ్రమహావిషు్ణ వు 
శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారిని ‘ఆముకతేమ్ల్యద’ కావ్యనిరాముణం చేయమని 
ఆనతి ఇచిచిన సందరభాంలో సమురణీయం ఇది “తెలుగదేలయన్న 
దేశంబు తెలుగు యి్ను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగ్కండ ఎల్లనృపులు 
గ్లువ ఎర్గవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స”!

 శ్రీ నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  గార్ ప్రభుత్వ ర్వినూ్య శాఖలో 
ఉన్నతాధికారి. గత 30 సంవత్సరాలుగా తెలుగు రాజభాష కావాలన్, 
గారీ మచావడి మొదలు రాషటు ్ర సచివాలయం దాకా తెలుగు కనపడాలన్, 
వినపడాలన్ తెలుగులో ప్రభుత్వ ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు సాగాలన్, 
ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వలు జ్రీ కావాలన్ తపిసుతే న్న సుహృతుతే  ఆయన. 
‘తివిరి ఇసుమున తెైలంబు తీయవచుచి....” అన్న చందాన సాగుతున్న 
అధికారభాషగా తెలుగు అమలు ప్రయతా్నలు అంతంత మ్త్రంగా 
జర్గుతుంటే, విసిగి వేసారిపో తున్న రహంతుల్్ల  గార్ అక్షర 
మహాయజ్్ఞ ని్న నిర్వహిసూతే  అనేక ప్రసార మ్ధ్యమ్ల దా్వరా తన 
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“బుసబుస’లను వా్యసాల ర్పంలో ఆవిష్కరిసుతే నా్నర్.  ఒకవిధంగా 
శ్రీ రహంతుల్్ల  గార్ అధికారభాషా సంఘంలో ఉండదగిన శరీదా్ధ ళువు. 
వారికి తెలుగుభాషపెై వున్న పీ్రతి, మమకారం గమనిసేతే  మనం 
మ్తృభాషను ఎంత చిన్నచూపు చూసుతే నా్నమో అర్ధమవుతుంది. 
తెలుగును దేవభాషగా వార్ కీరితేసాతే ర్. వార్ వ్ార సిన అనేక వా్యసాలు 
హ�ైసూ్కల్ సాథా యిలో పాఠా్యంశంగా పెటటుదగినవి. అల్ జరిగితే కన్సం 
విదా్యర్థా లు ఉద్్యగులుగా ఎదిగ్నాటికి ఆంధ్రభాషకు అధికార 
పటాటు భిషేకం జరిగి తీర్తుంది.

 ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగువాడు మర్క తెలుగువాడిని కలిసేతే  
తెలుగ్ రానివాడిల్గా ఇంగీ్లషులో మ్టా్ల డుతునా్నర్. ఇది మన 
తెలుగురాషాటు ్ర లలో ముఖ్యంగా పటటుణ ప్ార ంతాలలో కనిపిసుతే న్న దుసిథాతి. 
మహానుభావుడు ఎన్.టి.రామ్రావు గార్ ముఖ్యమంతి్రగా వున్న 
కాలంలో తెలుగులో ఫెైలు పంపిసేతేనే చూసాతే నని ప్రకటించార్. వార్న్న 
కాలంలో తెలుగువాడి ఆతముగౌరవం, తెలుగుభాష ఔన్నత్యం 
పరిఢవిలి్లంది. కరీమంగా వారి తర్వాత అధికారభాష అమలు వేగం 
నతతేనడక నడుసోతే ంది. ఏదెైనా రాజకీయ నిబదదిత లేకుండా ఏ సంస్కరణ 
అమలులోకి రాదు కదా!

 శ్రీ నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  గార్ గత 30 ఏళుళుగా చేసుతే న్న 
తెలుగుసేవ ఎంతో అభినందన్యం. వార్ వ్ార సిన అనేక వా్యసాలను 
వరీ్గకరించి, చక్కగా గరీంథంగా పేరిచి మనకు అందిసుతే నా్నర్. ఇది వారి 
వా్యసమ్లిక. అధికార్లకు, అధికారభాషా పి్రయులకు ఇది చక్కని 
మేల్్కలుపుగా, మేలు కలుపుగా ఉపకరిసుతే ందని భావిసుతే నా్నను. 
తెలుగు అధికారభాష కావాలని 1945 నుండి అదుభాతమెైన కృషి చేసిన 
మహానుభావులు వేటూరి ప్రభాకరశాసితే ్ర గార్, అధికారభాష సంఘ 
అధ్యక్షులుగా పనిచేసిన వావిల్ల గోపాలకిరీష్ణయ్య గార్, నండూరి 
రామకృష్ణమ్చార్్యల వార్, గజ్జాల మల్్ల ర్డి్డ  గార్, ఎ.బి.క్.ప్రసాద్ 
గార్,మండలి బుద్ధప్రసాద్ గార్ ప్రభృతులు. అధికారభాషా చటటుం 
1966లోనే వచిచింది. 1988 నవంబర్ 1 నుంచి అని్న ప్రభుత్వ 
ఉతతేర్్వలు, ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు తెలుగులోనే ఉండాలని, ఇంగీ్లషు 
క్వలం అనుసంధానభాషగా క్ంద్ర ప్రభుత్వంతోను, ఇతర రాషటు ్ర 
ప్రభుతా్వలతోను ఉండాలని ప్రభుత్వం ఉతతేర్్వలు ఇచిచింది. 
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అంతేకాకుండా అధికారభాషగా తెలుగుభాష మ్టా్ల డే భాషగానే 
ఉండాలనేది ఉతతేర్్వలు. అల్గ్ ప్రజలతో ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు, బహిరంగ 
విచారణలు కూడా మ్టా్ల డేవిధంగా తెలుగుభాషలోనే ఉండాలనేది 
ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వలు. కాన్ ఇంతవరకు అధికారభాషగా తెలుగు గరాీ మ 
కారా్యలయ్లలో సెైతం కనబడకపో వటం దురదృషటుకరం. ఇల్ంటి 
పరిసిథాతులలో మితు్ర లు నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  గార్ తీసుకువసుతే న్న 
ఈ వా్యసమ్లిక సా్వగతించదగినది. నూర్ బాషా గారికి హారిదికమెైన 
అభినందనలు తెలియజ్సుతే నా్నను.
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డా. నాగసూరి వణేుగోపాల్                                                                                                               
ఆకాశవాణి డెైర్కటుర్ ,తిర్పతి
9440732392

                 ఈ నూరుడు నడిపే భాషా రధిం
 కావలి వెంకట బొ రరీయ్య (1776-1803) తొలి భారతీయ ఆంగ్ల 
రచయిత. ఈ మహాశయుడు 1793 లో నే ఉతతేర భారత కొండజ్తుల 
వారిపెై ఆంగ్లంలో పుసతేకాని్నరచించార్. కావలి సో దర్లుగా పిలవబడే 
ముగు్గ ర్ కల్నల్ మెక్ంజి దొరకు ద్హదపడా్డ ర్. ఈ ముగు్గ రిలో 
పెదదివార్ బొ రరీయ్య. మ్మిడి వెంకయ్య(1764-1834) రచించిన  
‘ఆంధ్రదీపిక‘ తొలి  అకారాది తెలుగు నిఘంటువు. పో కల లక్ష్ము నరసు 
రచించిన బౌద్ధసారం అనే ఆంగ్ల గరీంథం 1740 ప్ార ంతాలో్ల  అంబేద్కర్ ను 
చాల్ ప్రభావితం చేసింది. అందువల్లనే ఈ గరీంథాని్నఅంబేద్కర్ 1948 
లో సీ్వయ పరిచయంలో పునర్ముది్రంచార్.
 తెలుగుకు సంబంధించీ, తెలుగు వారికి సంబంధించీ మనం 
సదా గర్వపడి, సూఫూరితే పొ ందగలిగ్ ఇల్ంటి సంఘటనలు ఎనో్న 
ఉనా్నయి. అయితే మనకు అభిమ్నం లేకపో వడంతోనే ప్రసుతే త 
దురవసథా . పరాయి పాలనలో కూడా నాణేలపెై ఉన్న నాలుగు భాషలలో 
ఒకటిగా తలెతుతే కుని గౌరవం పొ ందినది తెలుగు. ఇల్ంటి గత 
వెైభవాన్్న, ప్రసుతే త సిథాతిన్ తలచుకున్నపుపిడు ఎంతో నిరాశా, నిర్్వదం, 
నిరి్లపతేత తపపిక కలుగుతాయి. అయితే, అల్ంటి, సందరాభాలో్ల  మనకు 
ఆశలు నింపి, ఆకాంక్షలు ర్పే వ్యకితే నూర్ బాషా రహంతుల్్ల ! వార్ 
నాకు ర్ండు దశాబాది లుగా తెలుసు. వారి డష్ఎన్ఏ లో  తెలుగు 
వినబడుతుంది, కనబడుతుంది, పరిమళసుతే ంది. వెలుగు రథాని్న 
నడిపే సూర్్యడు సారథిని అనూర్డు అంటార్. దానికి మించి తెలుగు 
వెలుగు రథంల్గా  సాగాలంటార్ ఈ నూర్డు !
        నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  ప్రసుతే త వా్యస సంపుటిలో ఆవేశం ఉంది. 
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ఆలోచన ఉంది, ఆకరోీ శం ఉంది, ఆరితే ఉంది. ఇవన్్న కూడా తెలుగు 
పట్లనే! వికోటు రియ్ మహారాణి బంగార్ పతకం తెలుగులో ఉందని చరిత్ర 
గుర్తే చేసాతే ర్. తెలుగు భాషకు సేవ చేసే ఛాన్్స వచిచిందని సరీ్వసు 
కమీషన్ల కు బాధ్యత గుర్తే  చేసాతే డు. చిన్న భాషలి్న మింగ్సుతే న్న పెదది  
భాషలంటూ పిడికిలి బిగిసాతే ర్. ప్ార ంతీయ భాషలు చచిచి పో వాల్ అని 
గ్ంతెతుతే తార్. పార్లమెంటులో తెలుగు వినబడాలని ఆశిసాతే ర్. తెలుగు 
లిపిని ఆంగ్లలిపిల్ సంస్కరిసేతేనే మంచి రోజులంటార్. తెలుగులో పాలన 
చేయలేమ్ అంటూ ప్రశి్నసాతే ర్! ఇది బాషా గారి భాషా ప్రణాళక! ఏ 
మ్త్రం అవకాశం దొరికినా, ఎక్కడ వలు దొరికినా తెలుగు కుండే 
సౌలభ్యం, హేతుబద్ధత, ఔన్నత్యం, అందుకోవాలి్సన దారశినికత 
గురించి వివరిసాతే డు. వరి కృషి ఇల్గ్, మరింత సమగరీంగా, తీక్షణంగా 
సాగాలి. వరి తపనా, ఆరితే అందుకుని మేధావులు, రచయితలు, 
రాజకీయనాయకులు, ప్రజలు సవ్యంగా సపిందించాలని 
కరతేవా్యనుముఖులు కావాలని నా ఆశా, అభిల్షా!
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నందివెలుగు ముక్తేశ్వరరావు, ఐ.ఎ.ఎస్ 
ప్ార జ్కుటు ల ప్రతే్యక అధికారి,
తిర్మల తిర్పతి దేవసాథా నాలు 
తిర్పతి

ఒజ్జబింతి
 చిరకాలంగా భాషో ధ్యమంలో  ‘నేను సెైతం’  అంటూ కార్యకరతేగా 
పనిచేసుతే న్న రహంతుల్్ల  గారిని గురించి భాషానుబంధం ఉన్న 
మితు్ర లందరికీ తెలుసు.

 పనిచేసిన ప్రతిచోటా అందరికీ అర్ధం అయి్్యటటుటు  తన 
పరిపాలనారంగాని్న తెలుగించిన అపుర్పమెైన వ్యకితేత్వం ఆయనది.

 వార్ వివిధ సందరాభాలలో అనేక పతి్రకలలో వా్యసాల ర్పంగా 
వెలువరించిన వా్యసాల సంకలనం ఈ పుసతేకం. ఆసకితే ఉన్నవాళుళు 
అపపిటికపుపిడు చదివినా, వాటిలో శేరీషటుమెైనవాటిని తారామణిహారంగా 
తీరిచిదిదిది  “తెలుగులో పాలన’ అనే ఈ పుసతేకాని్న తీసుకువసుతే నా్నర్. 
రహంతుల్్ల  గార్ పేర్కు ఉద్్యగి అయినా చేసేదిమ్త్రం ఉద్యమమే. 
డిపూ్యటీ కలెకటుర్ ల్ంటి కీలకసాథా నంలో ఉండి తనని, తన చుటూటు  ఉన్న 
యంత్ార ంగాని్న ఉద్యమ సూపిరితేతో నడిపిసుతే న్న ఆయన మన అందరికీ 
ఆదరశిం.

 పూర్వకాలంలో అధా్యపకుడు ఏదెైనా ఒక అంశాని్న చాల్ 
చక్కగా, గుండ్రంగా వ్ార సియిచిచి దాని్న అనుకరిసూతే  పిల్ల లి్న గుండ్రంగా 
దసూతే రి వ్ార యడం నేర్చికోమనేవార్. దీనిని “ఒజజాబంతి” అంటార్. 
ఆదరశివంతమెైన ఏదెైనా పనినిచేసేతే  దానిని కూడా ఒజజాబంతి అంటార్. 
అల్ంటివారిలో రహముంతుల్్ల గార్ ఒకర్ అని నముముతునా్నను. వారి 
చితతేశుదిది  అక్షరాల్ తేటతెల్ల ం చేసూతే న్న ఈ వా్యసాలు అపుర్పంగా 
భావిసుతే నా్నను.
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 భాషా విధానం గురించి మ్టా్ల డుతున్నపుడు ఈ మధ్య 
జరిగిన ఒక సంఘటనని మనవి చేసాతే ను. ఒరిసా్స రాషటు ్రంలో ఆగి ఉన్న 
ఒక ర్ైలు (ఇంజిన్ కూడా లేదు) ఏ కారణంగానో దానంతట అదే 
బయలుదేరి వెళ్లసాగడం మొదలెటిటుంది. దీని్న ఆపేటపపిటికి ర్ైలే్వ 
వాళళుకి తలప్ార ణం తోకకు వచిచింది. ఇంజిన్ ఉంటే బే్రక్, గ్ర్్ల  మొదలెైన 
సిసటుమ్్స అన్్న పనిచేసాతే యి. ఈ కదలుతున్న ర్ైలుకు అవి ఏమీ లేవు. 
అందువల్ల  దానికి గమనము లేదు గమ్యమూ లేదు. ప్రసుతే తం మన 
భాషావిధానం కూడా ఇల్నే ఉందని సవినయంగా మనవి చేసుతే నా్నను.
ఇల్ంటి సని్నవేశ నేపధ్యంలో ఇందులో ఉన్న వా్యసాలన్్న ఒక కొరీ తతే  
వెలుగుని ప్రసాదిసాతే యని నేను నముముతునా్నను,
అని్న రంగాలలో వితతేశుదిది  మ్త్రమే ఉన్న మనుషులు పెరిగిపో తున్న 
తర్ణంలో చితతేశుదిది  మ్త్రమే ఉన్న అర్దెైన వ్యకితేత్వం ఉన్న 
రహముంతుల్్ల  గారికి అక్షరలక్షనమసు్సలు.
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       ప్రబో ధానింద యోగీశ్వరులు

           ప్రబో ధాశరీమం, చిన్న పొ లమడ, తాడిపతి్ర
    నా ఉదేదశ్యము 

   
 ఉన్నత ఉద్్యగములో పని చేయుచున్న రహంతుల్్ల గార్ 
తెలుగు భాషపట్ల  తనకున్న అభిమ్నమును తెలియజ్సూతే , తెలుగు 
భాష పతనమును గురించి ఒక ప్రక్క ఆవేదనను తెలియజ్సూతే , మరో 
ప్రక్క తెలుగు భాష అభివృదిదికి తన సూచనలు తెలియజ్సూతే , 
వారాతే పతి్రకలలో అనేక వా్యసములను వ్ార శార్.ఈయన తెలుగు 
ముసి్ల ం.తెలుగ్ ఆయన మ్తృభాష. ఆయన తెలుగు భాషపట్ల  తెలిపిన 
అభిప్ార యములని్నయు అక్షర సత్యములు. నిత్యము మనముందర 
కనిపించుచున్న యదారథాములు, అయినా రహంతుల్్ల గార్ 
చెపేపింతవరకు నేను కూడా అంత లోతుగా గమనించలేదని 
చెపుపిచునా్నను

 తెలుగు భాష రహంతుల్్ల గార్ గార్ చెపిపినటు్ల  ప్రజలలోనే 
కాక, ప్రభుత్వములో కూడా ఆదరణకు దూరముగా యున్నదని 
కనిపించుచున్నది. తొమిముది కోట్లమంది తెలుగు భాషను వాడుచునా్న, 
భాషను సంపూర్ణ అవగాహనతో వాడలేదని తెలియుచున్నది. 
ఉదాహరణకు ఒక వ్యకితే ఇల్ అంటునా్నడు. నేను బాత్ ర్మ్ 
పో తునా్నను’ ఆ మ్టను వినేవారికి అరథామయినా అది సంపూర్ణ 
వాక్యముగా లేదు. ఆ మ్టను చెపపివలసిన రీతిలో చెపపిలేదు. నేను 
బాతూ్ర మ్ కు పో తునా్నను అని చెపిపితే అది సరియి�ైన వాక్యమగును. 
ర్మ్ అను పదము ప్రక్కన ‘కు’ అను అక్షరము లేనిదానివలన 
తెలుగు భాషను సగము చంపి వాడినట్ల గుచున్నది. అల్గ్ “ఙ్్ఞ నము 
తెలిసేతే  మనము మోక్షమునకు పో తాము” అను వాక్యమును చూసేతే  
జ్్ఞ నముకు మనము తెలిసేతే  మోక్షానికి పో తామ్? మనకు జ్్ఞ నము 
తెలిసేతే  మోక్షానికి పో తామ్? అని అనుమ్నము రాకతపపిదు. ఈ 
విధముగా తెలుగు భాష తెలుగు వారి మధ్యలో యునా్న అది కొంత 
అనారోగ్యముతో బ్రతుకుచున్నదని తెలియుచున్నది.
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 ఏది ఏమయినా నూర్ భాషా రహంతుల్్ల గార్ వ్ార సిన 
వా్యసములను చూసేతే  ‘పవర్ తగి్గన బా్యటరికీ తిరిగి చారిజాంగ్ పెటిటునటు్ల  
అయినది. ఆయన వా్యసములను చదివిన ఎవరయినా తెలుగు 
భాషపట్ల  కనువిపుపి పొ ందవలసిందే. ఎంతమంది మ్టా్ల డుతునా్నరను 
విషయమును గుర్తే  చేయుచూ, 26 భాషలను ఆర్కోట్ల  వరకు 
మ్టా్ల డుతునా్నరన్ తెలుపడము అభినందన్యము. అంతేకాక ఏ 
భాష, ఏ భాష చేతిలో కలిసిపో యి అంతరించి పో వుచున్నద్ , అటువంటి 
17 భాషలను గురించి తెలియజ్సిన విషయము ఈ గరీంథములో మీర్ 
చూడవచుచిను. ముఖ్యముగా ఈ ర్ండు వా్యసములను చూచిన 
తరా్వత అంతో ఇంతో తెలుగు భాష అభిమ్నినయిన నాక్ 
ఆశచిర్యమయినది. వాసతేవముగా నాకు గాన్, ఇతర్లకుగాన్ తెలియని 
విషయములను తెలిపిన నూర్ భాషా రహంతుల్్ల  గారిని అభినందించక 
తపపిదు.

 “వా్యసము“ అను పదము అచచిమయిన తెలుగు పదము. 
ఐదువేల సంవత్సరముల పూర్వము వా్యసములను కూరిచి 
వేదములను వ్ార సిన ఆయన పేర్ను వేదవా్యసుడు అని పిలిచారంటే, 
ఆ దినములలో ఆ ప్ార ంతములో తెలుగు భాష వాడుకలో ఉండేదని 
అరథామగుచున్నది. వేదములను, తరా్వత భగవదీ్గ తను సంస్కృత 
భాషలో హిందీ లిపితో వ్ార సినా, అది వా్యసుడు తనవాడుక భాషలో 
వ్ార సేదానికంటే కొందరికి మ్త్రమే తెలిసిన భాషలో వ్ార సేతే  తనకు 
విలువయుంటుందని తలచి అల్ వ్ార శాడని అరథామగుచున్నది. తరా్వత 
గతించిన కాలములో తెలుగు కుంచించుక పో వడము, హిందీ 
వా్యపించుక పో వడము జరిగినది. వంద సంవత్సరములపుపిడు అటు 
చెన్నపట్నము వరకు ఇటు బళాళురి వరకు వా్యపించిన తెలుగు, నేడు 
ఒకవెైపు దాదాపు 200 కిలోమీటర్్ల  జరిగి పుతూతే ర్ వరకు వచిచినది. 
ర్ండవ వెైపు 30 కిలోమీటర్ల వరకు వచిచినది. తెలుగు భాషలో 
‘చెన్నపట్నము’ అను పిలువబడుచున్న పేర్ నేడు ‘చెనెై్న’ అని 
పిలువబడుచున్నది. ఈ విధముగా పదివేల సంవత్సరముల 
పూర్వము భారతదేశములోనే కాక, శ్రీలంకలో కూడా తెలుగు ఉండేది. 
దానికి సాక్ష్యముగా నేటికీ కొని్న ప్ార ంతములలో తెలుగువార్ంటూ 
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తమ మ్తృభాషను ఇళళులో్ల  మ్టా్ల డుకొనుచునా్నర్. వరి 
పూరీ్వకులందర్ లంకవార్ అయివుండడము వలన పూర్వము 
లంకలో తెలుగు ఉండేదని తెలియుచున్నది.

 నేడు కాళు్ల  విరిగి ఒక్క ఆంధ్ార , తెలంగాణా రాషాటు ్ర లలో మ్త్రమే 
కనిపించు తెలుగు, సృషాటు యాదిలో ప్రపంచ వా్యపతేముగా ఉండేదని 
గతములో మేమే చెపిపియునా్నము. ప్రసుతే త కాలములో కొంత 
ప్ార ంతమునకు, కొంతమందిక్ పరిమితమెైన తెలుగు భాష భవిష్యతుతే లో 
అంతరించిపో తుందన్న భయము కొందరిలో ఉనా్న, అది సంభవించదని 
మనిషిలో దెైవము మీద విశా్వసమున్నంతవరకు తెలుగు 
బ్రతికియుంటుందని చెపపిక తపపిదు. ఎందుకనగా! 
ఆధా్యతిముకమంతయూ తెలుగు భాషతో ముడివేయబడియున్నది. 
మొదట ఆధా్యతిముకము తెలుగు భాషలోనే పుటిటుంది. తరా్వత తెలుగు 
భాషలోనే బ్రతుకుచున్నది. అందువలన దేవుడు శాశ్వతమే, తెలుగు 
శాశ్వతమే...
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ఆప్తవాక్యిం

   సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ 
ప్రముఖ రచయిత, చరిత్రకార్డు
  ఫో న్ నంబర్ 94402 41727   

 తెలుగు భాషో ద్యమకార్లు శ్రీ నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  2000 
లో నాకు పరిచయమయ్్యర్. ఆయన సో దర్లు, నా మితు్ర లు డాకటుర్ 
నూర్ బాషా అబుది ల్ (ఆచార్య నాగార్జా నా విశ్వవిదా్యలయం, గుంటూర్) 
దా్వరా అపపిట్్ల  ఆకివడు మండల ర్వెనూ్య అధికారిగా ఉద్్యగం చేసుతే న్న 
శ్రీ రహంతుల్్ల తో నాకు సే్నహం కుదిరింది. నేను 2001 లో రాసిన 
‘భారత సా్వతంత్ోర ద్యమం : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముసి్ల ంలు’  పుసతేకాని్న చదివిన 
శ్రీ రహంతుల్్ల  ఈ పుసతేకాని్న ప్రజ్ప్రతినిధులకు అందజ్య్లి్సన 
అవసరాని్న నొకి్క చెబుతూ తనకు పరిచయం ఉన్న ఆకివడు పెదదిల 
దా్వరా నాలుగు వందల ప్రతులను ప్రజ్ప్రతినిధులకు, 
ఉన్నతాధికార్లకు పంపిణి చేయించార్. ఈ విధంగా ఆరంభమెైన మ్ 
సే్నహం ఆయన గుంటూర్ జిల్్ల  తాడేపలి్ల మండలం పో లకంపాడులో 
ఇలు్ల  కొని సిథారపడా్డ క ఆ ఇంటి సమీపాన నా గృహం కూడా ఉండటంతో 
మ్ మిత్రత్వం మరింతగా బలపడింది. ఆ తర్వాత 2006 నుండి 
మేమిర్వురం ఉదయం పూట నడకకు వెళళుటం ప్ార రంభించాము. ఆ 
ఉదయం పూట నడక ఈనాటికీ కొనసాగుతుండటం, మ్ ఇళళు మధ్య 
12 ఏండు్ల గా రాకపో కలు, వివిధ అంశాల మీద చరచిలు-సమ్లోచనలు, 
వాద్పవాదనలు మ్ ఇర్వురి మధ్య నిత్యం కొనసాగుతూరావడం 
వలన ఆయనను కొంతలో కొంత అరథాం చేసుకునా్నననుకుంటునా్న. ఆ 
కారణంగా శ్రీ రహంతుల్్ల  రచించిన ‘తెలుగులో  పాలన‘ పుసతేకానికి 
‘ఆపతేవాక్యం‘ రాసుతే నా్నను.
 చిన్నతనం నుండి తెలుగు  బాషపట్ల  మకు్కవ ఏరపిర్చికున్న 
శ్రీ నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  1974 నుండి రాయటం ఆరంభించార్. 
1974 లో తొలిసారిగా ఆయన ఒక కథను రాశార్. ఆ కథను ఆయన 
ఉంటున్న బాపట్ల  ప్రభుత్వ సంక్్మ హాసటుల్ సంరక్షకులు శ్రీ రంగారావు 
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చూసి అభినందించడంతో ఉతా్సహభరితుడెైన శ్రీ రహంతుల్్ల  
పుసతేకాలను విసుతే ్ర తంగా చదవడం, రాయడం ఆరంభించార్. ఆ 
కరీమంలో ముందుగా ప్రజల సమస్యలను స్వయంగా తనకు ఎదుర్ైన 
సమస్యల గురించి వివిధ తెలుగు పతి్రకలకు లేఖలు రాయడం 
ప్ార రంభించార్. ఈ ప్రవృతితేని ఆయన 1978 లో రాషటు ్ర ప్రభుత్వ 
ఉద్్యగంలో చేరాక కూడా సాగించార్. ఆయనకు, ప్రజలకు ఎదురయి్్య 
సమస్యలను అధికార్లకు ఆ సమస్యల పూరా్వపరాలను వివరిసూతే , 
పరిషా్కరమ్రా్గ లను సూచిసూతే  వినతిపత్ార లను పంపటం అలవాటుగా 
చేసుకునా్నర్.
 మంచి చదువరి అయిన శ్రీ రహంతుల్్ల  విదా్యరిథా దశలోనే క్ైైసతేవ 
ధారిముక సాహితా్యని్న బాగా అధ్యయనం చేశార్. సంవత్సరాల తరబడి 
సాగిన ఈ అధ్యయనానికి ప్రతిఫలంగా వివిధ వ్యకుతే లు, సంసథాలు, 
వ్యవసథాల నుండి ప్రసంశలు, వందల్ది ప్రశంసా పత్ార లను పొ ందార్. 
క్ైైసతేవ ధారిముక వ్వవసథాలోని పలు మౌలిక అంశాల మీద శ్రీ రహంతుల్్ల  
వందల్ది వా్యసాలు రాశార్. 1976 నుండి 1996 వరకు వందల్ది 
క్ైైసతేవ ధారిముక వా్యసాలను ఆంగ్ల భాష నుండి తెలుగులోకి 
అనువదించార్. ఈ వా్యసాలు సత్యసువారతే (పాలకొలు్ల ), 
సత్యస్వరం(హ�ైదరాబాద్), ఎకీ్లసియ్ (రాజమండి్ర) తదితర పతి్రకలలో 
చోటుచేసుకునా్నయి. ఆయన 1980 లో భగవదీ్గ తను గారీ ంధిక బాష 
నుండి వాడుక బాషలోకి స్వయంగా మ్ర్చికుని అధ్యయనం చేశార్. 
ఆ తర్వాత ఉద్్యగరీతా్య హ�ైదరాబాద్ తరలివెళళునపుపిడు సహచర 
ఉద్్యగి, ప్రముఖ రచయిత శ్రీ అబుల్ ఇరాఫూన్ పో ్ర దభాలం వలన ఇసా్ల మిక్ 
ధారిముక గరీంథాల అధ్యయనం ఆరంభించార్. ఆ గరీంథాలయంలో 
ప్రధానంగా ‘ఎన్ సెైకో్ల పీడియ్ ఆఫ్ ఇసా్ల ం‘ లోని అని్న సంపుటాలను 
లోతుగా అధ్యయనం చేయడం మ్త్రమే కాకుండా వందల్ది పుటల 
నోట్్స కూడా తయ్ర్చేసుకునా్నర్.
ఈ మేరకు సమకూర్చికున్న సమ్చారంతో ఇసా్ల ంకు సంబంధించిన 
వందల్ది వా్యసాలు రాశార్. ఈ వా్యసాలు ‘గీటురాయి’ (హ�ైదరాబాద్), 
‘నెలవంక’ (పాలకొలు్ల ), ‘ఆంధ్రపతి్రక’ (హ�ైదరాబాద్) ల్ంటి వివిధ వార, 
మ్స, దినపతి్రకలలో వెలువడా్డ యి. వెలువడుతునా్నయి. సర్వమత 
సమభావన ప్రదరిశించే శ్రీ రహంతుల్్ల  అని్న ధారిముక గరీంథాలను 
అందర్ చదవాలి. అని్నటిన్ వివక్ష లేకుండా అధ్యయనం 
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చేయ్లంటార్. ఈ ధారిముక గరీంథాల అధ్యయనంలో, ఆయ్ మతసుథా ల 
ఆచరణలో తనకు నచిచిన విషయ్లపట్ల  తన రచనలలో ఎంతటి 
గౌరవాని్న వ్యకతేం చేసాతే రో ఆయనకు నచచిని విషయ్ల పట్ల  కూడా 
అంత తీవ్రంగా సపిందిసాతే ర్. తనను తాను ‘ఆసితే క హేతువాది’ గా 
ప్రకటించుకున్న ఆయన తనకు నచిచిన లేక నచచిని విషయ్లను 
ప్రజలు ధారిముక పండితులతో చరచికు పెడతార్. శ్రీ రహంతుల్్ల  ‘తెలుగు 
బాషలో నమ్జు’ (19-7-1987, ఆంధ్రపతి్రక) అనే వా్యసం దా్వరా 
‘తెలుగులో వారిని ఖురాను చదువుకోనివ్వడం, నమ్జు 
చేసుకోనివ్వడం, వివాహాలు జర్పుకోనివ్వడం మేలు, ఈ విషయంలో 
సంస్కరణలు జరగాలి‘  అంటూ సూచనలు చేశార్. ఈ వా్యసం ప్రజలు, 
ధారిముక పండితులలో చాల్ కాలం చరచిన్య్ంశం అయి్యంది. మన 
దేశంలో ముసి్ల ం ప్రజ్న్కంలో పెళళుళుళు ‘నిఖ్నామ్’ ను ఉర్ది  భాషలో 
నిర్వహిసాతే ర్. ఆ నిఖ్నామ్ మీద వధువు- వర్డు, సాక్షుల చేత 
తమకొచిచిన భాషలో సంతకాలు చేయిసాతే ర్. ప్రతి దంపతుల జీవితంలో 
ఎంతో ప్ార ధాన్యత గల ‘నిఖ్నామ్’ ఉర్ది  భాష రాని తెలుగు ముసి్లముల 
కోసం  తెలుగులో ర్పకలపిన చేయ్లంటూ పదిమందిలో చరచికు 
పెటాటు ర్ (సాక్ి దిపతి్రక 19-10-2010). ఆ విధంగా చరచికు పెటిటు  
ఊరకుండకుండా ఉర్ది -అరబ్బీ-తెలుగు భాషలు తెలిసిన ధారిముక 
పండితులను సంప్రదించార్. ఆ పండితుల సహకారంతో ‘నిఖ్నామ్’  
తెలుగు భాషలో ర్పొ ందించార్. ఆ ‘నిఖ్నామ్’ ను తాను 2012 లో 
వెలువరించిన ‘తెలుగు దేవభాషే’ గరీంథంలో ‘తెలుగులో పెళళు’(పుట 
130-133) శ్రిషికన ప్రచురించి పదిమంది దృషిటుకి తెచాచిర్.అల్గ్ 
తెలుగు ఉర్ది  ప్రజలకు పరసపిరం ఒకరి భాష మర్కరికి అరథాం కావాలంటే 
నిఘంటువులు రావాలంటార్. 1938 నాటి ఐ. కొండలరావు గారి ఉర్ది  
తెలుగు నిఘంటువును సంపాదించి అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షులు 
ఎబిక్ ప్రసాద్ గారికి ఇచిచి ప్రచురింపజ్శార్.
 తెలుగును అమితంగా పే్రమించే శ్రీ రహంతుల్్ల  తెలుగు 
భాషో ద్ధరణ, పరిరక్షణకు కంకణం కటుటు కుని తెలుగు బాషకు మరింత 
ఆయుషుషి  పో సేందుకు నిరంతర అధ్యయనం, రచన, ప్రచురణ 
సాగిసుతే నా్నర్. ప్రసుతే త ‘తెలుగులో పాలన’ గరీంథానికి ముందు 2004 
లో  ‘తెలుగు అధికార భాష కావాలంటే’, 2012 లో ‘తెలుగు దేవభాషే’ 
అను గరీంథాలను శ్రీ రహంతుల్్ల  ప్రచురించార్. ఈ పుసతేక ప్రచురణ 
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సమయంలో శ్రీ రహంతుల్్ల  కు నా వంతు పో ్ర తా్సహాని్న అందించాను. 
ఆ ర్ండు గరీంథాలకు కూడా ముందుమ్ట రాయమని ఆయన నను్న 
కోరార్. తెలుగు భాషో ద్యమంలో పాల్్గ ంటున్న పెదదిల దా్వరా 
ముందుమ్టలు రాయిసేతే  మంచిదన్న భావనతో నేను కాదనా్నను. 
గత 18 ఏండ్ల  మ్ పరోక్ష పరిచయం 12 ఏండు్ల గా సాగుతున్న ప్రత్యక్ష 
పరిచయం వలన శ్రీ రహంతుల్్ల ను అతి సమీపం నుండి చూడటం, 
ఆయనతో కలసి తెలుగు భాషో ధ్యమంలో పాల్్గ నడం, తెలుగు భాష 
పట్ల  ఆయనకున్న మమకారాని్న గమనించడం, ప్రజలకు పరిపాలన 
తెలుగు భాషలో అందాలన్న ఆయనలోని పటుటు దలను, అందుకు 
అనునిత్యం ఆయన పడుతున్న తపనను అరథాం చేసుకునా్నక ఈసారి 
కాదనడం నాకు సాధ్యం కాలేదు. ఆ కారణంగా ముందుమ్టకు 
బదులుగా ‘ఆపతేవాక్యం’ అందిసుతే నా్నను.
 శ్రీ నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  అక్షర పో రాట యోధుడు, అక్షరం 
దా్వరా  తెలుగు భాషా పరిరక్షణకు కంకణ బదు్ధ డెైయునా్నర్. తెలుగు 
భాష పరిరక్షణకు సాగుతున్న ఉద్యమ్లలో ఆయన భౌతిక 
ఉద్యమ్లలో కనిపించర్. ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరిగినా, 
తెలుగు భాషా పరిరక్షణ మహాసభలు జరిగినా, తెలుగు భాషో ద్యమ 
సభలు, సమ్వేశాలు, సదసు్సలు, చిన్న చిన్న గోషుటు లు ఎక్కడ 
జరిగినా ఆహా్వనం అందటంతోనే అక్కడకు ర్క్కలు కటుటు కుని 
వాలిపో తార్. ఆయ్ సభలు-సమ్వేశాలో్ల  కిరీయ్తముకంగా పాల్్గ ంటూ 
చరి్వత చర్వణంతో సభికులను సహన పరీక్షకు గురిచెయ్యకుండా, 
నిరా్వహకులకు అసౌకర్యం కలి్గంచకుండా తన నిరాముణాతముక 
సూచనలను చెపిపి ఆయ్ వినతి పత్ార లను సంబంధితులకు అందించి 
వినయంగా నిష్క్రమిసాతే ర్. ఏ ప్రముఖుడికి సూచనలు, సలహాలు 
అందజ్సిన ఏ సభలో, ఏ సమ్వేశంలో ప్రసంగించినా ఆయ్ 
విషయ్లను ఖచిచితంగా పత్ార ల ర్పంలో సంబంధితులకు 
అందించడం మ్త్రమే కాకుండా ఆయ్ పత్ార ల జిరాక్్స కాపీలను తీసి 
తనకు తెలిసిన తెలుగు భాషో ద్యమకార్లకు అందించి, అంతరాజా లం 
దా్వరా పదిమందికి అందుబాటులోకి తెసాతే ర్.
 మొదటి నుండి తెలుగు భాషాపి్రయుడిగా తెలుగు 
భాషాభివృది్ధ ,పరిరక్షణ, విసుతే ్ర తిని ఆకాంక్ిసుతే న్న శ్రీ రహంతుల్్ల  1974 
నుండి తెలుగు భాషా రంగాన అక్షరయోధుడిగా ఉద్యమించార్. 
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తెలుగు రాషాటు ్ర లలో ప్రభుత్వ పాలన ఆంగ్లభాషలో సాగుతున్నందున 
పరాయి భాష ఏ మ్త్రం పరిచయం లేని సామ్న్య తెలుగు ప్రజలు 
ఎదుర్్కంటున్న ఇబబీందులను రాషటు ్ర ప్రభుత్వ ఉద్్యగిగా, 
ఉన్నతాధికారిగా అత్యంత సమీపం నుండి ఆచరణాతముకంగా 
గమనించార్, గురితేంచార్. పరాయి భాష పరిచయం లేనందున 
తెలుగు ప్రజల పరాధీనత, నిస్సహాయతను తదా్వరా అనుభవిసుతే న్న 
అధిక వ్యయప్రయ్సలను, అవమ్నాలను చూసూతే  ఆయన 
సహించలేక పో య్ర్. తెలుగు రాషాటు ్ర లలో తెలుగు భాషకు దూరంగా 
సాగుతున్న పాలన వలన తెలుగు ప్రజలు పడుతున్న వెతలను 
ర్పుమ్పుటకు తీసుకోవాలి్సన ఆచరణయోగ్యమెైన చర్యలను 
ప్రభుతా్వధినేతలకు ఎర్క పరచాలన్న ఉదేదిశ్యంతో 1972 నుండి 
‘లేఖ్సతే ్రం’ చేబటాటు ర్. ఆనాటి నుండి తెలుగు భాషా పరిరక్షణ్ద్యమం 
మ్త్రమే కాకుండా, తెలుగులో పరిపాలనోద్యమ్ని్న కూడా శ్రీ 
రహంతుల్్ల  సమ్ంతరంగా సాగిసుతే నా్నర్.
 తెలుగు భాషో ద్యమకార్డిగా లేఖ్సాతే ్ర లను సంధించడం దగ్గర 
నుండి ఆరంభమెైన ఆయన ఉద్యమకారా్యచరణ మెల్ల గా  వా్యసాల 
ర్పం దిదుది కుంది. ఆయన మసితేష్కంలో మెరిసిన ప్రతే్యక విషయంగాని, 
అనుభవంలోకి వచిచిన సార్వజనన్యమెైన అంశంగాని  ఏదెైనా సర్ ఆ 
విషయ్ని్న ఒక వా్యసంగా ర్పొ ందించి సమ్చారాని్న ప్రజలలోకి 
ప్రవహింపజ్యడానికి పతి్రకలను, ప్రధాన సాధనంగా చేసుకునా్నర్. 
ఆ లక్ష్యసాధనలో భాగంగా శ్రీ రహంతుల్్ల  అసంఖ్్యకంగా వా్యసాలు 
రాశార్. ఆ వా్యసాలలో తెలుగు భాషో ద్యమ్నికి సంబంధించిన 
వా్యసాలు మచుచికు కొని్న ‘తెలుగు భాషలో నమ్జు‘ (ఆంధ్రపతి్రక, 
19-7-1987), ‘అధికార భాషగా తెలుగు‘ (6-7-1988, ఆంధ్రపతి్రక), 
‘తెలుగువార్ పలిక్ ఉర్ది పదాలు‘ (గీటురాయి, 27-1-1989), 
‘తెలుగు అధికార భాష కావాలంటే‘ (15-2-1990), ‘మ్తృభాషలో 
జరిగ్ పాలనలో దళార్లు ఉండర్‘ (ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం 21-2-
2007), ‘అధికార్ల్రా! ఇల్ మీర్ందుకు రాయలేర్?! ‘ (సమముతి 
అవార్్డ ,సమ్చార నేత్రం, జనవరి 2009), ‘తెలుగు భాషకు సత్యసాయి 
అండ‘ (నడుసుతే న్న చరిత్ర, ఏపి్రల్ 2012), ‘తెలుగు సాహిత్యంలో 
ముసి్ల ం కవులు, రచయితలు‘ (గీటురాయి, 18-5-2012), 
‘పార్లమెంటులో తెలుగు వినపడాలి‘ (తెలుగు వెలుగు, ఆగసుటు  2014), 
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‘సరీ్వసు కమీషన్ల కు తెలుగు భాషా సేవ చేసే అవకాశం‘ (సూర్య 12-
11-2016), ‘ఇంటి భాషలంటే ఎంత చులకనో! ‘ (31-3-2016 
గీటురాయి), ‘దేవుడికి తెలుగు రాదు‘ (17-12-2017, ఆంధ్రప్రభ), 
‘ఎక్కడున్న తెలుగు అక్కడే‘ (తెలుగు వెలుగు, డిసెంబర్ 2017), 
‘జనభాషకు జ్జ్లు‘ (ఆంధ్రప్రభ 29-11-2017), ‘జనభాషకు జ్జ్లు‘ 
(ఆంధ్రప్రక్ష 29-11-2017), ‘చిన్న భాషలి్న మింగ్సుతే న్న పెదది  భాషలు‘ 
(ఆంధ్రప్రభ, 15-12-2017), ‘లిపిని సంస్కరిసేతేనే మంచి రోజులు‘ 
(ఆంధ్రప్రభ 21-2-2018), ‘వికోటు రియ్ మహారాణి బంగార్ పతకం 
తెలుగు లిపిలో ఉంది‘ (అమమునుడి, ఫిబ్రవరి 2018), ‘తెలుగులో పెళళు‘ 
(తెలుగు దేవ భాషే, పుట 139-138), ‘అని్న భాషలూ దేవ భాషలే‘ 
(తెలుగు దేవ భాషే 118-129), ‘తెలుగు తలి్ల భాష కూడా దేవ భాషే‘ 
(తెలుగు దేవ భాషే, పుట 106-117), ఈ వా్యసాల శ్రిషికలే ఆ 
వా్యసాంశాని్న వెల్లడి చేసాతే యి. ఈ వా్యసాలు శ్రీ రహంతుల్్ల లోని తెలుగు 
భాషా పి్రయతా్వని్న వెల్లడిసాతే యి.
 తెలుగు భాషాభివృది్ధకి, పరిరక్షణకు శ్రీ రహంతుల్్ల  దాదాపు 
మూడు దశాబాది ల నుండి కృషి చేసుతే నా్నర్. తెలుగు మ్ధ్యమ 
అభ్యర్్ధ లకు పో టీ పరీక్షలలో ప్రతే్యక పో ్ర త్సహక మ్ర్్కలి్న, ఉద్్యగాలలో 
రిజర్్వషన్లను  కలిపించాలని ప్రభుతా్వధినేతలను కోర్తూ వివిధ 
వేదికల దా్వరా, లేఖల దా్వరా తన డిమ్ండ్ ను వెల్లడిసుతే నా్నర్. 
తెలుగు విదా్యర్థా లకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సరీ్వస్ కమీషన్ పరీక్షలలో తెలుగు 
భాషలో రాసిన అభ్యర్థా లకు 1976లో జరిగిన ప్రధమ ప్రపంచ తెలుగు 
మహాసభల సందరభాంగా చేసిన తీరామునం మేరకు ఐదుశాతం  
పో ్ర తా్సహక మ్ర్్కలని కలిపించింది రాషటు ్రప్రభుత్వం. ఈ పో ్ర తా్సహక 
మ్ర్్కలు 1990 నుండి ఆగిపో య్యి. ఈ విధంగా ఆపేయడం 
సరికాదంటూ ఐదుశాతం అదనపు మ్ర్్కల పో ్ర తా్సహకాని్న 
పునర్ది్ధరించాలి్సందిగా శ్రీ రహంతుల్్ల  ఆనాటినుండష్ డిమ్ండ్ 
చేసుతే నా్నర్. (‘ఎక్కడున్న తెలుగు అక్కడే‘, తెలుగు వెలుగు 
మ్సపతి్రక, డిసెంబర్ 2017).
 తెలుగు భాష పరిరక్షణ విషయంలో శ్రీ రహంతుల్్ల  గిరి 
గీసుకుని కూరోచిలేదు. తెలుగు భాషలోకి వచిచి కూర్చిన్న అన్యభాషా 
పదాల విషయంలో ఆయన చాల్ ఉదారవాది. ఏ భాషలోంచి ఏ పదం 
వచిచినా అవి తెలుగు ప్రజల వాడుకలో సిథారపడిపో యినటటుయితే, 
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అటువంటి పదాలను సా్వగతించి తెలుగు ప్రజలు స్వంతం 
చేసుకోవాలంటార్. అసంఖ్్యకంగా తెలుగులో కలసిపో యి ఉన్న అన్య 
భాషా పదాలకు సమ్నమెైన, సర్ైన తెలుగు పదాల కోసం శరీమించడం, 
ఆ ప్రయత్నంలో సమయం వృధా చేయడం ఉచితం కాదన్నది ఆయన 
అభిప్ార యం. శతాబాది లుగా తెలుగు ప్రజల వాడుకలోకి వచేచిసిన కొని్న 
పరాయి భాషా పదాలను కూడా తెలుగు నిఘంటువులోకి 
చేర్చికోవాలంటార్. ఆ విధంగా తెలుగు పద సంపద పెర్గుతుందని 
ఆయన అభిప్ార యం. ఆయనకు భాషకు సంబంధించిన లిపి గురించి 
కూడా పటిటుంపులేదు. భాషగాని, లిపి గాని అందంగా కనిపించడం కంటె 
ప్రజల అవసరం తీరచిడం అత్యవసరం అంటార్. ఈ విషయ్లు ఆయన 
రాసిన ‘తెలుగు నిఘంటువులో చేరాలి్సన ఇంగీ్లషు పదాలు (గీటురాయి, 
3-10-2003)’, ‘ఇంగీ్లషునే లింకు లిపిగా చేసేతే  ? ‘ (గీటురాయి, 11-6-
2014). ‘ప్రజల పదాలతో నిఘంటువు చేయ్లి‘ (గీటురాయి, ఈటీవ 
ఇంటర్్వయా, 20-5-2007) ల్ంటి పలు వా్యసాల దా్వరా ర్ఢష్ 
అవుతుంది. ఈ వా్యసాల దా్వరా ఆంగ్ల, ఉర్ది  తదితర భాషలో్ల ని 
వందల్ది పదాలు ఏ విధంగా తెలుగు భాషలో కలసిపో యి 
తెలుగుతనాని్న సంతరించుకునా్నయో ఆయన సాధికారికంగా 
వివరిసాతే ర్. ఈ విషయంలో తెలుగు భాషా పండితులు తమ సొ ంత 
అభిప్ార య్లను తెలుగు ప్రజల నెతితేన ర్దుది తునా్నరని ఆరోపిసాతే ర్. 
ఆ ఆరోపణలకు తగిన సాక్షా్యధారాలను తన వా్యసాల దా్వరా ప్రజల, 
పండితుల ఎర్కలోకి తెసాతే ర్. సామ్న్య ప్రజలు వాడే భాష పట్ల  
పండితులకు గాని మర్వ్వరికీ గాన్ చిన్న చూపు ఉండటం 
సరికాదంటార్. కూడికను సంకలనం అంటూ, తీసివేతను వ్యవకలనం 
అంటూ తెలుగు పదాల పేర్తో సంస్కృత పదాలను 
తెచిచిపెడుతునా్నరంటూ విచారం వ్యకతేం చేసాతే ర్. అసంఖ్్యక సామ్న్య 
ప్రజలు ఉపయగించే అలతి అలతి తెలుగు పదాలని్నటిని ఏరిచి, కూరిచి 
తెలుగు నిఘంటువులో చేర్చికుంటూ నిఘంటువులను పరిపుషటుం 
చేయ్లని వాంఛిసాతే ర్. ఈ ఆలోచనల మేరకు ఒక తెలుగు 
మహానిఘంటువును ర్పొ ందించాలన్నది తన అభిమతమంటార్.
 మన దేశంలోని వివిధ రాషాటు ్ర లలోని ప్రజలు తమ తమ భాషల 
అభివృది్ధకి, పరిరక్షణకు అనుసరిసుతే న్న విధానాలను శ్రీ రహంతుల్్ల  
అధ్యయనం చేసుతే ంటార్. ఆయ్ ప్ార ంతాల మ్తృభాషా పి్రయులు, 
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ఆయ్ రాషటు ్ర ప్రభుతా్వలు అమలు చేసుతే న్న చర్యలను తెలుసుకుని 
మనమూ ఆచరించదగిన చర్యలను లేఖలు, వా్యసాల ర్పంలో ఇటు 
తెలుగు భాషో ద్యమ నాయకులకు, అటు రాషటు ్ర ప్రభుతా్వధినేతల దృషిటుకి 
తెసుతే ంటార్. మన పొ ర్గు రాషటు ్రమెైన తమిళనాడులో తమిళ సో దర్లు 
తమ భాష పట్ల  వ్యకతేం చేసుతే న్న అవా్యజ్య పే్రమ్భిమ్నాలను వివరిసూతే  
ఆయన వా్యసాలు రాశార్. ‘అయ్యయో్య...తెలుగు‘ (గీటురాయి, 16-
7-2004) అంటూ తెలుగు భాష ఊపిరితో నిలబడడానికి 
ఎదుర్్కంటున్న ఇబబీందులను ఏకర్వు పెడుతూ వా్యసం రాసూతే , 
‘తమిళ నాయకులను చూసెైనా నేర్చికోవాలి’ శ్రిషికన మర్క వా్యసం 
రాసి తమిళ తంబ్లు అనుసరిసుతే న్న పద్ధతులు, తమిళనాడు 
ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయ్లను ప్రజల దృషిటుకి తెచాచిర్ 
(తెలుగు అధికార భాష కావాలంటే 2006, పుట 104-105), తమిళ 
మ్ధ్యమంలో డిగీరీ వరకు విదా్యభా్యసం చేసిన వారికి ప్రభుత్వ 
ఉద్్యగాలలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం 20 శాతం రిజర్్వషన్ సౌకర్యం 
కలిపించటాని్న తమిళనాడు ఉన్నత నా్యయసాథా నం కూడా పూరితేగా 
సమరిథాంచింది. తమిళనాడు రాషటు ్రంలో అమలులో ఉన్నటుటు  మన 
రాషటు ్రంలో కూడా 20 శాతం రిజర్్వషన్ సౌకర్యం కలిపించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుతా్వధినేతలకు విజ్ఞపితే  చేసుతే నా్నర్ (ఎక్కడున్న తెలుగు అక్కడే, 
తెలుగు వెలుగు మ్సపతి్రక, డిసెంబర్ 2017). ఈమధ్య తెలుగు 
మ్ధ్యమ అభ్యర్్డ లకూ  పదిశాతం ఉద్్యగాలిసాతే మని మన మంతు్ర లు 
వాగా్ధ నం చేశార్.ఈ వాగాది నాని్న పదే పదే ప్రభుతా్వధినేతలకు 
గుర్తే చేసుతే నా్నర్.
 ప్రజల జీవన పద్ధతులు, ఆచార సాంప్రదాయ్లను ఏకర్వు 
పెటిటు , అతి పెదది  విషయ్ని్న అతి తేలిగా్గ  అరథాం చేసుకోడానికి వలు 
కలిపించే సామెతల పట్ల  ఆయనకు ఆసకితే అధ్యయనం ఎకు్కవ. ఆ 
జిజ్్ఞ స కారణంగా వేల్ది సామెతలను సేకరించుకునా్నర్. ఆయన 
ఎటువంటి జ్్ఞ నాని్న సంతరించుకునా్న, పది మందికి ఉపయుకతేం 
కాగల ఎల్ంటి సమ్చారాని్న సంపాదించుకునా్న ఆ భావ సంపద/
అక్షర సంపదను అందరితో పంచుకుంటార్. తాను సేకరించుకున్న 
సామెతలను తన వా్యసాలలో అలవోకగా ప్రయోగిసాతే ర్. తెలుగు 
వాకా్యలకు ధీటుగా తెలుగు సామెతలకు అధిక ప్ార ధాన్యతనిసూతే  
‘ఉబుసుపో క’ శ్రిషికతో చిన్న చిన్న ఖండికలను హ�ైదరాబాద్ నుండి 



30

వెలువడుతున్న ‘గీటురాయి’ వారపతి్రకలో ధారావాహికంగా రాశార్. 
ఆయన మనసు్సనుగాని, మసితేషా్కని్న గాని సముృశించిన సమకాలీన 
సమస్యలను, వింత-విశేషాలలో ప్రజోపకరమెైన ఏ అంశాని్న 
వదలకుండా తనదెైన శ�ైలిలో సుని్నత హాసా్యని్న, చమతా్కరాని్న 
జోడిసూతే  గంభీరమెైన వ్యవహారాని్న కూడా సరిపడే భావాని్న 
అందించగల తెలుగు సామెతలతో ‘ఉబుసుపో క’ ఖండికలను ఆయన 
ర్పొ ందించార్. 1986 నుండి 1993 వరకు వారం వారం ప్రతే్యక 
కథనాలతో ‘గీటురాయి’ లో ప్రచురితమెైన ‘ఉబుసుపో క’ అసంఖ్్యక 
పాఠకులను ఆకరిషించింది.
 శ్రీ  రహంతుల్్ల  తన ఎర్కలోకి వచిచిన ప్రజ్ సమస్యలు, 
తెలుగు భాష వరకు మ్త్రమే తన రచనా వా్యసాంగాని్న పరిమితం 
చేయలేదు. తెలుగు భాషను పరిపాలనకు మ్త్రమే సరి పెటటుకుండా 
ఆరిథాక, సాంఘిక, విదా్య, వెైద్య, సాంక్తిక, ధారిముక తదితర ప్రజ్ జీవన 
రంగంతో ముడి పెటాటు ర్. ఆ కారణంగా భాషాపరంగా ఉద్యమిసుతే న్న 
తెలుగు భాషో ద్యమకార్డుగా మ్త్రమే కాదు, ప్రజలు తమదెైనందిన 
జీవితంలో ఎదుర్్కంటున్న ప్రతి సమస్యను, ప్రతి సామ్జిక సమస్యను 
శ్రీ రహంతుల్్ల  తన లేఖ్సాతే ్ర నికి వసుతే వుగా సీ్వకరించార్. ప్రజల 
జీవనాని్న మరింత సౌకర్యవంతం చేయగల మ్ర్పిలు చేర్పిలను 
కూడా ఆయన చేపటాటు ర్. ప్రభుత్వపరంగా, పాలనా పరంగా జరిగిన, 
జర్గుతున్న అవకతవకలను, ప్రజల అలసత్వం, కాబటటునితనం 
వలన సభ్య సమ్జం అనుభవిసుతే న్న వెతలను చూసూతే  ఆయనలోని 
సామ్జిక ఉద్యమకార్డు, రచయిత మిన్నకుండలేక పో య్డు. ఆ 
కారణంగా శ్రీ రహంతుల్్ల  లేఖ్సతే ్రంతోపాటుగా వా్యసాలను అసాతే ్ర లుగా 
మ్రిచి సంబంధితుల దిశగా సంధించడం ఆరంభించార్. ఈ మేరకు 
‘ఖజ్నా శాఖకు మోక్షం ఎపుపిడు? ‘ (25-5-1986, ఆంధ్రపతి్రక), 
‘చిన్న జిల్్ల లే ప్రజలకు మేలు‘ (28-12-1987, ఆంధ్రపతి్రక), ‘కోసాతే  
అభివృది్ధ  కోసం కొని్న చర్యలు‘ (ఆంధ్రపతి్రక), ‘అందరికి ఇలు్ల  ఆశయం 
ఫలించేనా‘ (9-5-1989, ఆంధ్రప్రభ), ‘హ�ైకోర్చి బెంచ్ ల ఏరాపిటు‘ 
(1986, ఆంధ్రప్రభ), ‘రోజ్్గార్ యోజనలో ప్రయోజనమెంత? ‘ 
(ఆంధ్రప్రభ, 21-5-1989), ‘అక్కరకు రాని అపార భూసంపద‘ 
(ఆంధ్రప్రభ, 13-6-1989), ‘నా్యయవ్యవసథా  ప్రక్షాళన జరిగ్దెల్? ‘ (28-
6-1990, ఆంధ్రపతి్రక), ‘ప్రజలకు పనికొచేచిల్ పాలనా వ్యవసథా ‘ 
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(ఆంధ్రప్రభ), ‘ర్ణ భారతం మంచిది కాదు- అపుపిల సుడిగుండంలో 
అభివృది్ధ  నావ‘ (31-3-1989), ‘రిజర్్వషన్ల  పర్గులో వెనుకబడిన 
కుల్లు‘ (8-8-1989, ఆంధ్రప్రభ), ‘హ�ైకోర్టు ల సాథా పనలో శాసతే ్రబద్ధత 
శూన్యం-కోసాతే  రాయలసీమ ప్రజల పాలిట శాపం‘ (గీటురాయి, 17-9-
1993), తదితర వా్యసాలను ఆయన వెలువరించార్. ఈ వా్యసాల 
దా్వరా శ్రీ నూర్ బాషా రహంతుల్్ల లోని భాషో ద్యమకార్డితోపాటుగా 
సామ్జిక ఉద్యమకార్డు కూడా బహిర్గతమవుతాడు.
 రాషటు ్రప్రభుత్వంలో ఉన్నతాధికారిగా బాధ్యతలు నిర్వహిసుతే న్న 
శ్రీ రహంతుల్్ల  ప్రజలపక్షం, ప్రజ్సామ్యంలో ప్రజలు పాలకులు కనుక 
ప్రజల సంక్్మమే శిరోధార్యంగా ఆయన వ్యవహరించార్. ప్రజల 
పక్షంగా వ్యవహరించడంలో ఆయన ఎటువంటి జంకుగ్ంకూ లేకుండా 
తన ఉద్్యగ భాధ్యత నిర్వహిసుతే నా్నర్. ఒక ప్రభుతా్వధికారిగా 
కరీమశిక్షణ, నిషేదాలు ఉనా్న ఆయన ప్రజల సంక్్మం ప్రదానం 
అనుకున్నపుపిడు ఎవ్వరిన్ ఖ్తర్ చెయ్యలేదు. ఆయన 
ప్రభుతా్వధినేతలకు కూడా నేర్గా ఉతతేరాలు రాసిన సందరాభాలు ఎనో్న 
ఉనా్నయి. ప్రజల వదదికు పాలనను సునాయ్సంగా తీసుక్ళాళులంటే 
సువిశాలంగా ఉన్న (ఉమముడి ఆంధ్రప్రదేశ్) రాషటు ్రంలో మరిని్న జిల్్ల లను 
సృషిటుంచాలని భావించి అపపిటి ముఖ్యమంతు్ర లు డాకటుర్ నందమూరి 
తారకరామ్రావుకు 1990 లో, డాకటుర్ మరిరీ చెనా్నర్డి్డ కి 1987 లో 
ప్రజల సమస్య పూరా్వపరాలను వివరిసూతే , చిన్న చిన్న జిల్్ల ల 
ఉపయోగాని్న విశదీకరిసూతే  లేఖలు రాసి తెలుగులోనే సమ్ధానాలు 
పొ ందార్. ఆనాడు శ్రీ రహంతుల్్ల  రాసిన వా్యసాలలో ‘చిన్నజిల్్ల ల 
నిరాముణం-నేటి అవసరం‘(29-6-1980, ఆంద్రపతి్రక), ‘ ప్రజలకు 
చేర్వలో ప్రభుత్వం : చిన్న చిన్న జిల్్ల లు లేనిదే ఎల్ సాద్యం ‘ 
(గీటురాయి, 18-8-1995) వెల్లడించినటుటు గా ప్రసుతే తం తెలంగాణలో 
చిన్న జిల్్ల లు ఏరపిడా్డ యి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషటు ్రంలో కూడా చిన్న జిల్్ల ల 
ఏరాపిటు గురించి అధికార అనధికార వరా్గ లలో చరచి జర్గుతుండటం 
విశేషం. చిన్న చిన్న జిల్్ల లు మ్త్రమే కాకుండా చిన్న రాషాటు ్ర లు 
ఏరపిడినపుపిడు మ్త్రమే పరిపాలన ప్రజలకు చేర్వవుతుందని 
ఆయన భావించి ప్రచారం చేశార్. ఈ విషయ్ని్న 1990లో తాను 
రాసిన వా్యసాలు ‘ చిన్న రాషాటు ్ర ల వాదన విచిచిన్నకరమ్? (ఆంధ్రప్రభ 
3-3-1990), చింతలు దూరం చేసే చిన్న రాషాటు ్ర లు 
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(2-4-1991,ఆంధ్రప్రభ)’ దా్వరా ప్రజలతో పంచుకునా్నర్.
 తెలుగులో పాలన కోర్కుంటున్న శ్రీ రహంతుల్్ల  రాషటు ్ర ర్వెనూ్య 
శాఖలో ఉన్నతాధికారిగా ప్రజలకు చేర్వయి్్యందుకు తెలుగు భాషలో 
పాలనా పద్ధతులను పాటిసుతే నా్నర్. ఆయన తహసీల్ది ర్ గా ర్వెనూ్య 
శాఖలో చేరినపపిటి నుండి తన పరిధిలో తెలుగు భాషను అమలు 
చేయడానికి చర్యలు తీసుకునా్నర్. తెలుగు భాషలో పాలన జరిగితే 
మధ్యదళార్ల ప్రమేయం తగు్గ తుందని గటిటుగా నమిమున ఆయన 2004 
లో రంపచోడవరంలో  ‘సంచార నా్యయ్ధికారి’ గా బాధ్యతలు 
చేపటిటునపుపిడు నా్యయసాథా నంలో తెలుగును ఉపయోగించ 
పూనుకునా్నర్. నా్యయవాదుల సహకారం లేకపో వడం, చటటుపరమెైన 
కొని్న అవరోధాల కారణంగా ఆయన ప్రయోగం విజయవంతం కాలేదు. 
ఆ తర్వాత 2007 లో పులిచింతలలో డిపూ్యటీ కలెకటుర్ గా 
పనిచేసుతే న్నపుపిడు ‘సమముతి అవార్్డ ’ ను పూరితేగా తెలుగులో ప్రకటించి 
ఇటు ప్రజల నుండి అటు తెలుగు అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షులు శ్రీ 
ఏబిక్ ప్రసాద్ ల నుండి ప్రశంసలు అందుకునా్నర్. 2015 లో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్ార ంతంలోని ‘సిఆర్ డి ఎ’ లో ఉన్నతాధికారిగా 
బాధ్యతలు చేపటిటునా తన ప్రయతా్నలను విరమించుకోలేదు. తెలుగు 
భాషలో సమ్చారాని్న అందించవచచిని ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వలునా్న 
ఆచరణలో అవి నా్యయసాథా నాలలో విఫలమౌతునా్నయనా్నర్. 2017 
లో ఒక వివాదం విషయమెై రాషటు ్ర ప్రభుత్వ అధికారిగా హ�ైకోర్టు లో 
ప్రభుత్వ నా్యయవాదికి తెలుగులోనే ప్రతివాదనలు పంపార్.అందుకు 
ఆ ప్రభుత్వ నా్యయవాది  “ఇంగీ్లషు రాకుండా డిపూ్యటీ కలకటుర్ ఎల్ 
అయ్్యర్?”  అని ప్రశి్నంచగా, ‘ఇది మీ ఆంగ్లభాషాహంకారానికి గుర్తే ‘ 
మీకు తెలుగురాదా? నా్యయం తెలుగులోనూ చెపపివచుచి అని శ్రీ 
రహంతుల్్ల   ఆ నా్యయవాదికి సంబందిత ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వలను  
చూపించినపపిటికీ ఫలితం లేకుండా పో యింది .
 తెలుగు భాష పట్ల  అలవికానంత పే్రమ కలిగియున్న శ్రీ 
రహంతుల్్ల లో ‘పరిశోధకుడు‘ కూడా దాగునా్నడు. తెలుగు భాష 
ఔన్నతా్యని్న, ప్ార ధాన్యతను చాటే విషయ్లను, తెలుగు భాషకు 
ఆలంబనగా నిలిచే దృషాటు ంతరాల కోసం ఆయనలోని పరిశోధకుడు 
వెతుకుల్డుతుంటాడు. ఆయన కర్్నలులో డిపూ్యటీ కలెకటుర్ గా 
పనిచేసుతే న్న సందరభాంగా, కొయిలకుంట్ల కు చెందిన వదాను్యలు శ్రీ 
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బుదా్ధ  వెంగళ ర్డి్డ కి వికోటు రియ్ మహారాణి 1866 లో తెలుగు భాషలో 
ప్రశంసాపత్ార ని్న తయ్ర్ చేసి పంపించిందన్న సమ్చారం తెలిసింది. 
ఆ విషయం తెలియగానే ఆఘమేఘ్ల మీద ఆయన శ్రీ బుదా్ధ  వెంగళ 
ర్డి్డ  వారసుల వదదికు వెళళు, అలనాటి పతకాలను, ఆయ్ పత్ార లను 
పరిశ్లించి వాటి ఛాయ్ చిత్ార లతో సహా వా్యసం రాసి ఈ చారిత్రక విశేష 
సమ్చారాని్న ప్రజలకు తెలిపార్ (‘ అమమునుడి ‘ మ్సపతి్రక, 2018 
ఫిబ్రవరి).  ఈ విధంగా వెలికితీతల కార్యకరీమంలో భాగంగా ఎక్కడెైనా 
ఎపుపిడెైనా ఏ ప్రముఖుడెైనా తెలుగు భాష గురించి వెల్లడించిన  
సానుకూల వాకా్యలు, మ్టలు ఉన్నట్లయితే శరీమకోరిచి వెతికిపటుటు కుని 
తన వా్యసాలలో ఆ అంశాలను పొ ందుపరిచి తదా్వరా ప్రజల దృషిటుకి 
తెసుతే ంటార్. ఈ కరీమంలో శ్రీ పుటటుపరితే సత్యసాయి బాబా తెలుగు 
ప్ార శసాథా యాని్న వెల్లడిసూతే  చేసిన వా్యఖ్యలను  వెల్లడించడం మ్త్రమే 
కాకుండా శ్రీ సాయిబాబా తెలుగులో రాసిన లేఖను కూడా ఆయన 
ప్రచురించార్(తెలుగు భాషకు సత్యసాయి అండ (వా్యసం), నడుసుతే న్న 
చరిత్ర, ఏపి్రల్ 2012).
 ఈ ప్రయతా్నలన్్న ఒక ఎతతేయితే పర్గులెతుతే తున్న సాంక్తిక 
పరిజ్్ఞ నాని్న ఒడిసి పటుటు కుని ఆ సాంక్తికతను తెలుగు భాషో ద్యమ్నికి 
శ్రీ రహంతుల్్ల  ఉపయోగిసాతే ర్. ఆయనకు 2004 లో అంతరాజా లం 
అందుబాటులోకి వచిచింది. అపపిటి నుండి అంతరాజా లం దా్వరా సమ్చార 
మ్రిపిడికి అందుబాటులోకి వచిచిన ‘ముఖపుసతేకం‘, ‘బా్ల గులు‘, 
‘వాటా్సప్‘, ‘టెలిగరాీ ం‘ ల్ంటి సమ్చార చేరవేత వ్యవసథాలను విసుతే ్ర తంగా 
ఉపయోగిసుతే నా్నర్. ‘తెలుగు ముసి్ల ంలు‘, ‘తెలుగు అధికార భాష 
కావాలంటే‘, ‘సందేశాతముక గీతాలు‘ ల్ంటి పలు బా్ల గులను 2007 లో 
ఆరంభించి  సంబంధిత సమ్చారాని్న ఆయ్ బా్ల గులలో పొ ందుపరిచి 
ప్రజల పరం చేసుతే నా్నర్. ఈ వ్యవసథాలలో తన వా్యసాలు, తాను 
సేకరించిన సమ్చారంతో సుసంపన్నం చేసుతే నా్నర్. ‘ముఖపుసతేకం‘, 
‘బా్ల గ్్స‘, ‘వాటా్సప్‘,  ‘టెలిగరాీ ం‘ ల్ంటి సమ్చార చేరవేత వ్యవసథాలను 
ఆయన బాగా ఉపయోగించుకోవడం మ్త్రమే కాకుండా ఇతర్లు 
కూడా ఆయ్ వ్యవసథాలను సులువుగా ఉపయోగించుకోవడానికి 
అవసరమగు సాంక్తిక సమ్చారం, పరిజ్్ఞ నాని్న తనదెైన రీతిలో 
తెలుగులో ర్పొ ందించి కరపత్ార లు ప్రచురిసుతే నా్నర్. ఈ కరపత్ార లను 
తెలుగు భాషో ద్యమ సభలు, సమ్వేశాలో్ల  , ప్రజలో్ల  పంపిణీ చేసుతే నా్నర్. 
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ఆయ్ కరపత్ార లను తన గరీంథాలలో కూడా పొ ందుపర్చితూ పుసతేక 
పి్రయులకు అందుబాటులోకి తెచిచి మరింత ఉపయుకతేం చేసుతే నా్నర్ 
(కంపూ్యటరో్ల  తెలుగు-తెలుగు వెబ్ సెైటు్ల , తెలుగు దేవభాషే, 2012, 
పుట 82-86).
 ఈ కృషిలో భాగంగా 2010 లో ‘ముఖపుసతేకం‘ ఆరంభించి 
ఆసకితేదాయకమెైన పలు అంశాలతోపాటుగా ప్రజలకు ప్రయోజనకరమని 
భావించిన ప్రతి సమ్చారాని్న సేకరించి పో సుటు  చేసుతే నా్నర్. ఆయన 
ప్రజ్ జీవన రంగాలను ప్రభావితం చేసుతే న్న ప్రతి అంశాని్న కూడా తన 
ముఖపుసతేకం దా్వరా చరచికు పెడుతునా్నర్. ఈ పో సిటుంగ్్స వలన 
అనుకూల-ప్రతికూల చరచిలు జరిగినా , ఆ చరచిల ఫలితంగా సరికొతతే  
సమ్చారం వెలుగులోకి రావడం మ్త్రమే కాకుండా నూతన కోణాలు 
కూడా బహిర్గతం అవుతాయని శ్రీ రహంతుల్్ల  భావిసాతే ర్. “మన 
ముఖం మనకుండగా మనకో “ముఖపుసతేకం“ ఎందుకు? “ అంటూ 
సాంక్తిక ప్రగతి సాధనాల వాడకం మీద వ్యంగా్యసాతే ్ర లు సంధిసుతే న్న 
“ప్రముఖుల“ ఐహేతుక విమరశిలకు సమ్ధానంగా మనం  
ర్పొ ందించుకున్న సాంక్తిక సాధనాలు మంచికి చెడుకు ఉపయుకతేం. 
సాంక్తిక సాధనాలను మంచిగా ఉపయోగించుకోకుండా చెడుకు 
వినియోగించుకునే వారిని చూపుతూ అసలు సాంక్తిక ప్రగతి 
సాధనాలనే ఉపయోగించుకోవదదింటున్న “పెదదిల“ పద్ధతి సమ్జ 
ప్రగతికి అవరోధం కాగలదని శ్రీ రహంతుల్్ల  ఆవేదన వ్యకతేం చేసాతే ర్. ఆ 
కారణంగా నిష్ప్రయోజనకర విమరశిలకు దూరంగా తన ప్రచారాని్న 
తాను నిశశిబదింగా నిబద్ధతతో చేసుకుపో తుంటార్.
 ఒక అంశాని్న ప్రతిపాదించినపుపిడు ఆ అంశం మీద ప్రతి 
ఒక్కరిని సే్వచ్ఛగా తమ అభిప్ార య్లను వ్యకతేం చేయనివా్వలని ఈ 
విషయంలో నియంతృత్వం ఏ మ్త్రం పనికిరాదంటార్. భావ ప్రకటనా 
సే్వచ్ఛకు అడు్డ  పడటం సరికాదన్నది  ఆయన అభిప్ార యం. ఆయన 
భావాలతో ఏకీభవించని విమరశికులకు కూడా తమ తమ 
అభిప్ార య్లను వ్యకతేం చేసే సే్వచ్ఛ మ్త్రమే కాదు సమయం కూడా 
ఇవా్వలంటార్. నూతనంగా ఆవిష్కృతమవుతున్న ప్రతి అంతరాజా ల 
సాధనాలను తెలుగు భాషో ద్యమం విసతే ృతికి ఉపయోగించాలని ఆయన 
భావిసాతే ర్. ఈ మేరకు తనకు తెలిసిన ప్రతి అంశాని్న ఇతర్లతో 
పంచుకుంటార్. తనకు తెలియని విషయ్ని్న ఇతర్లను అడిగి 
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తెలుసుకోటానికి  శ్రీ రహంతుల్్ల  ఏ మ్త్రం సంకోచించర్.
 శ్రీ రహంతుల్్ల  ప్రతే్యకంగా తెలుగు అక్షర ర్పాల (ఖతులు) 
మీద శరీద్ధ  చూపుతునా్నర్. అక్షర ర్పం ఏ రకంగా ఉనా్న ఆ అక్షర 
ర్పాని్న ప్రపంచంలో ఎవర్క్కడ ఉనా్న ‘ఏకర్పత‘ (యూన్కోడ్) 
లోకి మ్ర్చికోడానికి అవసరమగు మ్రిపిడి సాధనాల (కన్వరటుర్్ల ) 
కోసం అవిశరాీ ంతంగా అంతరాజా ల సాంక్తిక నిపుణులతో సాగించార్.  ఈ 
దిశగా ఆయన నిరంతరం సాగించిన ప్రయతా్నల మూలంగా అంతరాజా ల 
సాంక్తిక నిపుణులు శ్రీ కొలిచాల సుర్శ్ గార్ శ్రీ రహంతుల్్ల   పేరిట 
ఒక కన్వరటుర్ ను కూడా ర్పొ ందించార్. మన తెలుగు రాషాటు ్ర లలోని 
తెలుగు పతి్రకలు తమ పతి్రకలకోసమే ర్పొ ందించుకున్న  ప్రతే్యక 
అక్షర ర్పాలతో పతి్రకలను ప్రచురించేవి. ఆ కారణంగా ఆయ్ 
పతి్రకలలో ప్రచురితం అయిన సమ్చారాని్న ‘కాపీ‘  చేసి ‘పేస్టు ‘ 
చేయడానికి వలయి్్యదికాదు.అల్ కాకుండా అని్న పతి్రకలు ‘ఏకర్పత‘ 
లోకి మ్రినటటుయితే ప్రపంచ వా్యపతే ంగా ఉన్న తెలుగు ప్రజలకు 
పతి్రకలలోని అవసర సమ్చారాని్న తేలిగా్గ  తీసుకుని 
ఉపయోగించుకోడానికి అవకాశం ఉంటుందని శ్రీ రహంతుల్్ల  ఎపపిటి 
నుండ్  విజ్ఞపుతే లు చేసేవార్.ప్రసుతే తం ప్రచురణ సంసథాలలో ఉన్న వివిధ 
అక్షర ర్పాలకు (ఖతులు) బదులుగా ఏకర్పత అక్షర ర్పాలు 
(యూన్కోడ్)లో గరీంథాల ప్రచురణ సాగించి నటటుయితే ఆయ్ 
గరీంథాలలోని సమ్చారాని్న అంతరాజా లం సాధనాల దా్వరా ప్రపంచ 
వా్యపతే ం చేయవచచింటార్.
 ‘తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ ‘శ్రిషికన 2012 లో శ్రీ 
రహంతుల్్ల  వెలువరించిన ‘తెలుగు అధికార భాష కావాలంటే‘, ‘తెలుగు 
దేవభాషే‘ ర్ండు గరీంథాలలోని సమ్చారం ఆధారంగా శ్రీ ఆకురాతి 
గోపాలకృష్ణ  శతకం రాశార్. ఈ పుసతేకాని్న వ్యయప్రయ్సలకోరిచి 
మొతతేంగా ‘ఏకర్పత‘ తెలుగు అక్షర ర్పంలో ప్రచురించార్. ఆ 
కారణంగా అంతరాజా లంలో ఈ శతకం ప్రపంచ వా్యపతే ంగా ఉన్న తెలుగు 
భాషాపి్రయులకు చేరింది. ఈ పుసతేకాని్న 2013 లో తిర్పతిలో జరిగిన 
తెలుగు ప్రపంచ మహాసభలలో ఆవిష్కరించి ప్రజలకు మహాసభల 
చిర్కానుకగా శ్రీ రహంతుల్్ల  అందించార్. ఈ శతకంలోని పదా్యలను 
తెలుగు భాషో ద్యమ నిరాముణానికి విసుతే ్ర తికి నినాదాలుగా, సందేశాలుగా 
ఉపయోగించుకోవాలని తెలుగు భాషో ద్యమకార్లు శ్రీ సామల రమేష్ 
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బాబు (సంపాదకులు ‘నడుసుతే న్న చరిత్ర‘ మ్సపతి్రక) ఆంధ్రప్రదేశ్ 
శాసన సభ ఉపసభాపతి శ్రీ మండలి బుద్ధప్రసాద్ సూచించడం దా్వరా 
‘తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ ‘ శతకం ఎంతటి ప్రయోజనకరంగా 
ర్పొ ందింద్  అరథాం చేసుకోవచుచి.
 అల్గ్ తన సని్నహిత మితు్ర లు ప్రముఖ ధారిముక పండితులు 
శ్రీ అబుల్ ఇరాఫూన్ ర్పొ ందించిన ‘ఖురాన్ బావామృతం‘ అను బృహతతేర 
గరీంథాని్న అంతరాజా ల సాంక్తిక నిపుణులు శ్రీ షేక్ రహమ్నుదీదిన్ 
(విజయవాడ) దా్వరా ఏకర్పత అక్షర ర్పంలోకి మ్రిపించి ‘తెలుగు 
వికీపీడియ్‘ దా్వరా అందరికి అందుబాటులోకి తెచాచిర్. భారత 
సా్వతంత్ోర ద్యమంలో ముసి్ల ంల పాత్రను వివరిసూతే   1998 నుండి నేను 
రాసిన 11 గరీంథాలను కూడా ఏకర్పత అక్షరర్పంలోకి మ్రిపించి 
తెలుగు ‘వికి సో ర్్స‘  కు అందజ్యడంలో నను్న కూడా శ్రీ రహంతుల్్ల  
పో ్ర త్సహించార్. తన మూడవ గరీంథం “తెలుగులో పాలన” యూన్ కోడ్ 
లోనే పి్రంటు చేయిసుతే నా్నర్. తెలుగు వికిపీడియ్ ను మరింత 
సమ్చార యుకతేం చేయడానికి నిరంతరం కృషి సాగిసుతే నా్నర్. తెలుగు 
రాషాటు ్ర లలోని చరిత్ర ప్రసిది్ధక్కి్కన గారీ మ్లు, పటటుణాలు మ్త్రమే 
కాకుండా వివిధ రంగాలలో లబదిప్రతిషుటు లెైన ప్రముఖులకు సంబంధించిన 
సమ్చారాని్న శరీమకోరిచి సేకరించి తెలుగు వికిపీడియ్ లో నిక్ిపతే ం 
చేసుతే నా్నర్. ప్రజలకు ఉఫకరించే ఎటువంటి జ్్ఞ నమెైనా ప్రజ్పరం 
కావాలంటే  ఇటువంటి చర్యలు, విధానాలు, ఆవిష్కరణలు చాల్ 
అవసరమని శ్రీ రహంతుల్్ల  అభిప్ార యపడతార్.
 తెలుగు భాషో ద్యమకార్డిగా, తెలుగు భాషాపి్రయుడిగా, 
సాంఘికోద్యమకార్డిగా, దారశినికుడిగా, ప్రజల సంక్్మం ఆశించే 
నిబద్ధత గలిగిన ప్రభుతా్వధికారిగా శ్రీ రహంతుల్్ల తో నాకున్న 
పరిచయంలో నేను అరథాం చేసుకున్న, ఆయన రచనల దా్వరా, నాతో 
ఆయన సాగించిన అసంఖ్్యక సంభాషణల దా్వరా నేను అవగతం 
చేసుకున్నంత మేరకు  ‘ఆపతేవాక్యం‘  ర్పొ ందించాను. ఒక లేఖకుడిగా, 
వా్యసకరతేగా, విమరశికుడిగా, గరీంథ రచయితగా నిత్యం నూతనతా్వని్న 
సంతరించుకుంటూ తన ప్రజ్్ఞ పాటవాలను తెలుగు భాషాభివృది్ధ , 
పరిరక్షణల కోసం బహుముఖంగా వెల్లడిచేసుతే న్న మితు్ర లు శ్రీ నూర్ 
బాషా రహంతుల్్ల  మూడవ గరీంథం ‘తెలుగులో పాలన‘ ప్రజలకు 
అందుబాటులోకి తీసుకొసుతే న్నందుకు నా హృదయ పూర్వక 
శుభాభినందనలు.
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నాదో  చిన్న మాట

  

ఎరారీ ప్రగడ రామకృష్ణ
ఈనాడు రచయిత ,రాజమండి్ర

  శ్రీ నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  తెలుగు బాషాభిమ్నిగా 
సుప్రసిదు్ధ లు. వారితో నాకు ముఖపరిచయం లేకునా్న ముఖగరీంథ 
(ఫేస్ బుక్) పరిచయం  చాల్కాలంగానే ఉంది. వా్యసరచయితగానూ 
వార్ నాకు సుపరిచితులే ! మూడు దశాబాది లుగా  ఈనాడు దినపతి్రక 
లో నేను రాసిన వా్యసాలు – నా దగ్గర లేనివి కూడా వారి వదది  
భద్రంగాఉనా్నయని తెలిసి నేను ముందు ఆశచిర్య పో య్ను, దరిమిల్ 
తీరిగా్గ  గర్వపడా్డ ను. ప్రసుతే తం ఈ పుసతేకానికి తొలిపలుకులు రాసే 
కరీమంలో వారికున్న మ్తృభాషాభిమ్నాని్న గరీహించి కొంచెం 
సిగు్గ పడుతునా్నను. సుమ్ర్ 15 వేల వా్యసాలను రచించిన నాకు 
తెలుగుపట్ల  వారికున్నంత నిబద్ధత లేకపో వటం  దానికి కారణం.

 వారిది ఏ సాథా యి అంకిత భావమంటే అధికార రీతా్య కూడా 
అవకాశం ఉన్న చోటల్్ల  తెలుగును వాడుక లోకి  తేవాలన్నది ఆయన 
పటుటు దల. ఈ పుసతేకం నిండా దానికి గటిటు  ఆధారాలు ఎనో్న లభిసాతే యి. 
వ్యకితేగతంగా ప్రభుత్వ యంత్ార ంగంలో కీలక పాత్ర పో షిసూతే నే తెలుగు 
భాషాభివృది్ధకి కృషి చేసూతే , దానితో ఆగి పో కుండా, లిపి సంస్కరణల 
నుంచి నాయకుల, అధికార్ల అలసతా్వని్న ప్రశి్నంచే పాటి గుండె 
దిటవు నను్న ఆశచిర్య చకితుణి్న చేసింది. అధికార భాషా సంఘం 
అలసతా్వని్న , యూపీపిఎసీ్స నిరా్వహకులను ప్రశి్నంచడం నను్న 
విసముయ్నికి గురిచేసింది. ధృఢమెైన నిశచియం తీవ్రమెైన నిబద్ధత 
విశేషభాషాభిమ్నం కలి్గన ఇల్ంటి అధికార్లు ఎందరో ఉనా్న మరీ 
మన తెలుగు భాష ఎందుకు ఇంతగా వెనుకబడి ఉందనేది నను్న 
ఎనో్న ఆలోచనలో్ల కి నెటిటుంది. ఈ నేపధా్యని్న దృషిటులో పెటుటు కొని భాష 
పట్ల  నా అవగాహనను మీతో పంచుకోవాలనిపిసోతే ంది. నా తెలుగుతలి్లకి 
మలె్ల పూదండ తెలుగును ‘అజంత‘ భాషగా పిలుసాతే ర్. మ్టలన్్న 
అచుచిలతో అంతమవడం దానికి కారణం. తెలుగు సాహిత్యం ఏదేశ 
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భాషకూ తీసిపో దు. సాక్షాతుతే  శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిషు్ణ వే ‘దేశ 
భాషలందు తెలుగు లెస్స‘ అనా్నడు. ‘తెలుగదేలయన్న దేశంబు 
తెనుగు, ఏను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగ్కండ‘ అని ఒక నిర్ణయ్నికి 
వచాచిడు కృష్ణరాయలు. ‘భాషల్క పది తెలసిన ప్రభువు మదిని 
గ్లుచుకున్నటిటు  మేటి మ్ తెలుగుభాష‘ అని తెలుగువార్ 
గర్వపడుతుంటార్. గీరా్వణ భాషలోని అమరకావా్యలను తెలుగులోకి 
అనువదించే అవకాశం లభిసేతే  కవులు పొ ంగిపో యి్వార్. ‘నన్నయ 
తిక్కనాది కవులీయురి్వన్ పురాణావళుల్ తెనుగుం జ్యుచు, 
మతుపిరాకృత శుభాధిక్యంబు‘ ఫలించి భాగవతం మ్త్రం తనకు 
వదిలిపెటాటు రని పో తన్న ఎంతో ముచచిటపడా్డ డు. నిజ్నికి అది పో తన్న 
అదృషటుం కాదు. తెలుగు వారి పుణ్యఫలం. అల్ంటి కవులు జనిముంచడం 
జ్తిక్ గర్వకారణం!

 తెలుగుభాషను సుసంపన్నం చేసిన ఖ్్యతి ఎందరో 
సత్కవులకు దకు్కతుంది. ఆది కవి నన్నయ మొదలు- ఆధునిక 
కవుల వరకు చాల్మందికి ఆ పుణ్యంలో భాగం ఉంది. ‘తెరపి వెనె్నల 
ఆణిముతా్యల సొ బగు పునుగు జవా్వది ఆమని పూలవలపు, మురళ 
రవళులు కసూతే రి పరిమళములు కలసి ఏరపిడె సుముము మ్ 
తెలుగుభాష‘ అన్న నండూరి రామకృష్ణమ్చార్య పలుకులో్ల  
సాహితా్యభిమ్నుల గుండె చపుపిళుళు ప్రతిధ్వనిసాతే యి. ఆ అభిర్చి 
విశేషాని్న ప్రశంసిసూతే  రాయపో్ర లు, ‘సంతోషింపగదమము ఆంధ్రజనన్! 
సారస్వత సా్నన విశరాీ ంతి పీ్రతుల, న్దు పుత్రకుల, దీక్షాబదు్ధ లం చూచి‘ 
అని తెలుగు తలి్లకి విన్నవించార్. చక్కని తెలుగు వింటుంటే సంగీతం 
విన్నటు్ల ంటుందన్నది చాల్మందికి అనుభవం. విశ్వనాథ ‘ఒక్క 
సంగీతమేద్  పాడునటు్ల  భాషించునపు్డ  వినిపించు భాష‘ అంటూ తీపి 
పలుకును కొనియ్డార్. నండూరి దృషిటులో తెలుగు భాష ‘సాహితీ 
తరంగ సంగీత రసధుని!‘ ఈ కవులంతా పూరీ్వకుల సతాతే ను పరిచయం 
చేయడం దా్వరా పాఠకులకు అభిర్చిని నేరాపిర్. రసజ్ఞతను మపాపిర్. 
‘పలికిన పలు్క పలు్కనను పటుటు న పిండిన కొరీ తతే  తేనియల్‘ చవి 
చూపించార్. భాషపెై పే్రమను పెంచార్. పరంపరను కాపాడుతూ 
వచాచిర్. మన వరకు తెలిసేల్ చేశార్. తుమముల  మ్టలో్ల  ‘ఏ 
పుణ్యలేశముము నా పాలిదాయి�నో న్ పావనోదార శ్రీపరంపరలలో న్ 
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పదారచికులలో నేను నొక్కడనెైతిని‘ అని మనం గరి్వంచేల్ చేశార్.

 చిరిగిన చ్కా్క అయినా తొడుకో్క, మంచి పుసతేకం మ్త్రం 
కొనుకో్క‘ అని కందుకూరి వర్శలింగం చెపిపినంత కాకపో యినా 
యువతరానికి తెలుగుభాషా సాహితా్యల పట్ల  చెపుపికోదగ్గ సదభిప్ార యం 
అంటూ ఉంది. అయితే చాల్మందికి చదివే ఓపిక, తీరిక లేవు. 
‘పొ టటుకూటికి కాదివి గిటుటు బాటు‘ అన్న భావంతో కొందర్ దూరం పెటాటు ర్. 
పటుటు తేనె ర్చి తెలియక శాకిరీన్ తీపితో మురిసిపో తునా్నర్ 
మరికొందర్.శివక్రా ప్రసిద్ధ  వ్యకితేత్వ వికాస గరీంథం ‘యుక్ని్వన్‘ 
అటటుమీద వాక్యం ‘విన్నర్్స డ్న్టు  డూ ది డిఫర్ంట్ ధింగ్్స, దేడూ ది 
థింగ్్స డిఫర్ంటీ్ల , ‘అన్నదాని్న అరవెై ఏళళు కిరీతమే విశ్వనాధ అంతకనా్న 
ప్రభావవంతంగా చెపాపిరని యువతకు గుర్తే  చేసేవార్ కర్వయ్్యర్. 
రాముడి గురించి మ్రీచుడు “అందరి వలె మ్టా్ల డడు,అందరివలె 
చేయడేదియి�ైనన్ తన ఆతముం ఒలుకబో సిన చందంబున పలుకు సేయు 
సర్వము తానెై” అని రావణుడికి చెపాపిడు. ఆ వాకా్యని్న శివక్రా 
మ్టలతో పో లిచి చెబితే ఏది మెర్గ్ైనద్  యువత తేలుచికోగలర్.

 తెలుగుభాషా సంధరాభాని్న తిలకించిన వార్, దాని 
మ్ధురా్యని్న ఆసా్వదించిన వార్ యువతకు వాటిని పరిచయం 
చేయ్లన్నది శ్రీ రహంతుల్్ల  గారి వాదన. దానికి అనుగుణంగా ఆయన 
చేసుతే న్న సూచనలు మెచుచికోదగినటు్ల నా్నయి. లిపిని సంస్కరిసేతేనే 
మంచి రోజులు , దేవుడికి తెలుగు రాదు వంటి వా్యసాలో్ల   ఆయన 
వెలిబుచిచిన అభిప్ార య్లను మనం ఈ కోణంలోనే అరథాం చేసుకోవాలి.

 పార్లమెంటులో తెలుగు వినపడాలి అన్న వా్యసం చదివినపుపిడు 
నాకు తమిళుల భాషాభిమ్నం గుర్తే కొచిచింది. ఈ విషయంలో మనం 
చాల్ వెనుకబడా్డ ం.

 తమిళుల మ్తృభాషాభిమ్నం ఎంత తీవ్రమెైనద్  మనకు 
తలెుసు. భాష విషయంలో వారిద ికవ్లం మథన కుతూహలంకాదు,కదన 
కుతూహలమూ వారిలో ఎకు్కవే. 1999 లో భాజపా ప్రభుత్వం 
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సంస్కృత భాషకు రాజసతా్కరం తలపెడితే మ్ తమిళం సంగతేమిటని  
ప్రజలు పెదది  ఎతుతే న ఆంద్ళనలు చేశార్. నిరసన దీక్షలు పూనార్. 
ప్రభుత్వం స్వయంగా బంద్ నిర్వహించింది. జనజీవనం సతే ంభించింది. 
పరభాషా నాయికలు తమిళ చిత్ార లలో నటించడానికి అభ్యంతరం 
లేదు. అయితే తమిళ భాష నేరిచి, సంభాషణలు స్వయంగా పలికి 
తీరాలన్నది అక్కడి ప్రజల పటుటు దల. తమ మ్తృభాష పట్ల  వారికింత 
ప్రచండమెైనది నిబద్ధత, ధృడవెైఖరి ఉనా్నయి కాబటేటు  – రాజకీయ 
పక్షాలూ ఆదారినే నడుసుతే నా్నయి. 1999 ఆంద్ళనలో్ల  తమ భాషకోసం 
రాజకీయనేతలు జ్ైళళుకు వెళా్ల ర్. అంతెందుకు 1996 ఎని్నకల 
ముందు తిర్చిచిలో జరిగిన డిఎంక్ సదసు్స తమిళాని్న క్ంద్రం 
ప్ార చీనభాషగా గురితేంచి తీరాలని రాజకీయ తీరామునం చేసింది. దాని్న 
తమ ఎని్నకల వాగాది నాలలో ప్రముఖంగా ప్రజల ముందుకు తెచిచింది. 
ఈ వెైఖరిని తెలుగు ప్రజలు ఏరకంగా అరథాంచేసుకోవాలి?

 తమిళ మహాసభలు కోయంబతూతే ర్ లో వెైభవంగా జరిగాయి. 
కొనే్నళళుకిరీతం అపపిటి ముఖ్యమంతి్ర డా||కర్ణానిధి మహాసభల 
భూమికను వివరిసూతే  ఇరవెై రోజుల ముందుగా ‘హిందూ’ పతి్రకలో 
విఫులమెైన వా్యసం రాశార్. ప్ార చీన భాషగా గురితేంపు పొ ందేందుక్ై 
తమ ముందుతరం చేసిన విశేష కృషిని శా్ల ఘిసూతే  మొదలెైన ఆ వా్యసం  
దానిక్ై తమిళానికి గల అర్హతను, ఔచితా్యని్న నిర్పిసూతే  సాగింది. 
రాబో యి్ తరాలకు సర్వసతాతే కమెైన భాషను అందించడానికి 
అవసరమెైన దిశానిర్దిశం చేసూతే  ముగిసింది. “శాసతే ్ర సాంక్తిక రంగాల 
ప్రగతిని దృషిటులో పెటుటు కుని, ఆదునిక యుగ అవసరాలకు సరితూగ్ల్ 
తమిళభాష తగినంత పరిపుషిటుని సాధించుకోవడానికి ఈ మహాసభలు 
దారిచూపిసాతే యి. రాబో యి్ శతాబదింలోకి భాషను సగర్వంగా తోడొ్కని 
వెళతాయి“ అని డా||కర్ణానిధి తమ ధృడసంకల్పిని్న వెల్లడి చేశార్. 
తానే స్వయంగా సమ్వేశాల ఇతివృతతే  గీతాని్న (థీమ్ సాంగ్) రచించి, 
అంతటి పెదదివయసులోనూ ఉత్సవ నిర్వహణకు తానే పూనుకునా్నర్. 
దీంతో ప్రజలు ఎంత ఉతేతేజితులెై ఉంటారో  మనం ఊహించుకోవచుచి. 
మన పొ ర్గునే ఉన్న తమిళ ప్రజల, రాజకీయ నేతల తపన, భాషపట్ల  
అంకిత భావం, చితతేశుది్ధ , దీక్షల నుండి మనం ఏమెైనా నేర్చికోగలి్గతే 
ఎంత బాగుండును !
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శ్రీ రహంతుల్్ల  గారి అభి ప్ార య్లతో మనం పూరితే గా  ఏకీభవించక 
పో వచుచి. కాని వారి చితతేశుది్ధ  మ్త్రం తపపిక ఆకటుటు కుంటుంది. వారి 
సూచనలు సర్వదా ఆమోద యోగ్యం అనిపిసాతే యి. వాటికోసం 
తెలుగువారంతా ఈ వా్యసాలను తపపిక అనుశ్లించాలి. మరోసారి 
వారిని మనసారా అభినందిసూతే , వారి నుంచి మరిని్న వా్యసాలను 
ఆహా్వనిసుతే నా్నను.
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నూర్ భాషాభిమానిం

కర్లపాలెం హనుమంతరావు
ఈనాడు రచయిత 

  ‘కూరలు బేరం చేయడానికి తపపి తెలుగు  దేనికీ 
పనికి రాదు’  అంటార్ కొడవటిగంటి. ఇవాళ తెలుగు మ్టా్ల డే జనం 
సంఖ్య 9 కోట్ల  పెై చిలుకు. పొ ర్గునున్న మరాఠీ, తమిళం కనా్న 
తెలుగు మ్టా్ల డే వాళ్ల  సంఖ్్య ఎకు్కవ. దేశభాషలందు తెలుగు  ఏ 
విదంగా లెసు్స?
1975 లో జరిగిన మొదటి తెలుగు ప్రపంచ మహా సభలకు మొన్నటి 
2017 లో  జరిగిన మహాసభలకు  మధ్య  ప్రభుతా్వలు, ప్రజలు 
మ్తృభాష తెలుగును మని్నంచే తీర్లో మ్ర్పిమనా్న వచిచిందా? 
అని పలు కోణాలో్ల  సాధికారికంగా తరి్కంచార్ ఈ ప్రభుత్వ అధికారి. 
‘మ్రపియితే వచిచింది.. కాన్ తిరోగమన రీతిలో’ అని సందరాభాలను 
బటి ఉదాహరణలతో సహా మరీ తేలేచిసార్.   
నూర్ బాషా రహంతుల్్ల గార్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పదవులో్ల  చాల్ ఏళ్ల  
బటిటు  ఉన్న పెదదిలు.  ఉద్్యగ రీతా్య తనకు  ఎదుర్ైన సవాళుళు ఎల్ంటివో.. 
వాటిని ఎల్ంటి మొక్కవోని దీక్షతో తాను ఎదుర్్కనా్నరో  వినాలనుకునే 
వార్ ఈ వా్యసాలను ఓ పాఠ్యగరీంథంల్ పరీశ్లించవలసిన అవసరం 
ఉంది.
 మొదటి నుంచి  మన తెలుగువాడికి పెరటి చెటటుంటే చులకనే. 
తెలుగుభాషను ఉద్ధరించే పని పెటుటు కునా్ననని గంటం పటుటు కున్న  
నన్నయక్ైనా మహాభారతం మొదటి పర్వం  కన్సం మంచి 
తెలుగుపద్యంతో మొదలు పెటాటు లన్న ధా్యస కలగలేదు! గురజ్డ 
అపాపిరావుగార్ తెలుగోడి పరభాషాభిమ్నాని్న కనా్యశుల్కంలో ఉతికి 
ఆర్సార్.  మేధావులు సెైతం ఎటా్ల   ఆంగ్లభాష మ్య్జ్లంలో పడి 
కొటుటు కుపో తునా్నరో రచయిత పలు వా్యసాలలో సాధికారికంగా 
నిర్పించార్. అవసరమెైన విషయ్లను సుని్నతంగా, నచచిచెపేపి 
తీర్ నిజ్యితీగా ఉన్నపుపిడు ప్రభుతా్వలు సెైతం సామరస్యంగానే 
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సపిందిసాతే యి. అందుకు తారా్కణం నూర్ బాషా గారికి ప్రభుతా్వల 
తర్ఫు నుంచి కూడా అందుతున్న సహకారం. కుంటి సాకులతో 
మంచి పనులకు పిలి్ల శకునాలు చెపేపి ప్రభుత్వ బాధు్యలందర్ నూర్ 
బాషా  గారిని సూఫూరితే దాయకంగా తీసుకుంటే తెలుగు అధికారభాష 
హో దాకున్న పెదది  అడ్డంకి తొలగినటే్ల !
 తెలుగు భాష దుసిథాతికి మందు వేయ్లంటే రోగానికి 
మూలమెక్కడుంద్  ముందు కనిపెటాటు లి కదా! ఆ భాషాచికిత్సకు 
చక్కని వెైద్యపరికరాలు ఎనో్న ఇక్కడి నూర్ బాషా వా్యసాలలో మనకు 
లభిసాతే యి. తెలుగుభాషకు పూర్వ వెైభవం నవన సాంక్తికయుగం 
దా్వరా అందివచేచి హూందాతనం ర్ండూ సమకూరాచిలన్న దీక్ష 
పుష్కలంగా కల  భాషాభిమ్నులందరికి సర్ైన దార్లు సూచించిన 
నూర్ బాషా గారిని కొతతేతరం భాషామ్ర్గదరశికులు అంటునా్నను నేను.
కారా్యలయ్లు, ఠాణాలు, నా్యయసాథా నాలు, ఆసుపతు్ర లు, సమ్చార 
మ్ధ్యమ్లు  అని్నంటా ఇంగీ్లషేనా? పేర్కి స్వతంతు్ర లమెై   
డెబెైభాయి్్యళుళు దాటినపపిటికీ  తెలుగువాళ్లం భాషరీతా్య  అస్వతంతు్ర లం, 
పరభాషకు బానిసలం!తెలుగు రాషాటు ్ర ల విభజన సమయంలో నాటి  
ఎం.పి నందమూరి హరికృష్ణ  రాజ్యసభలో తెలుగు ప్రసంగం చేసాతే నంటే  
గ్లిచేసార్ సాక్షాతుతే  సభాపతి. అనువాదకులు లేరని  కుంటి సాకులతో 
విషయం దాటేసినపుపిడు కన్సం నిరసన ప్రదరిశించిందా 
ఆంధ్ార వని?మన బంగారం మంచిది కానపుపిడు కంసాలిని ఎని్నఅని 
ప్రయోజనమేముంది?ఆసుపతు్ర లో్ల  వెైదు్యలు వలి్లంచే రోగాలు, మందు 
చీటీలో్ల  రాసిచేచి ఔషధాలపేర్్ల  ఇంగీ్లషే! ప్రభుత్వ కారా్యలయ్లో్ల  
కనిపించే, వినిపించే తెలుగు వాసతేవానికి ఓ కంటి తుడుపు చర్య. 
తెలుగులోనే ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలన్్న జరగాలన్న నిబంధనలు ఎని్న  
వసుతే నా్నఅమలు చేసే చితతేశుది్ధ , సిబబీందిలో కర్వవుతున్నపుపిడు 
‘ఇక తెలుగుభాషకు నిజమెైన అధికార హో దా దక్్కది ఎపుపిడు? 
తలి్లవంటి తెలుగు పలుకును ఈ దయన్యమెైన దుసిథాతి నుంచి గటుటు న 
పడేసే పద్ధతులేమిట్ అంటూ తన బురరీకు పదును పెటిటున కార్యవాది 
రహంతుల్్ల  . వృతితేరీతా్య వార్ ఎదుర్్కన్న సవాళు్ల  ఎల్ంటివో 
మొక్కవోని దీక్షతో వాటిని మటుటు  పెటేటుటందుకు అధికారిగా వార్ 
ఎను్నకొన్న మ్రా్గ లు ఏమిట్ తెలుసుకోవాలన్న ఆసకితే గల  తెలుగు 
భాషాభిమ్నులంతా తపపిక తెలుసుకోదగ్గ కొతతేవిశేషాలు ఎనో్న ప్రతీ 
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వా్యసంలో  తారసపడతాయి.. అదీ ఈ పుసతేకం విశిషటుత. అసలు 
తెలుగుభాష బతక్కపో తేనేమయ్్య మన బతుగ్గడవదా? అని ఎదురడిగ్ 
మహానుభావులకి  ‘భాష ఉన్నది క్వలం బతుకు గడిచేటందుక్నా?  
బతుకు కమముగా గడిపేటందుకు కాదా?’ అని ఎదురడిగ్ దముము ఈ 
అధికారి కిరీయ్శ్లతను పరిశ్లించే ఎవరిక్ైనా కలిగి తీరాలి. నిజంగా 
బతుకు తెర్వుకు ఒక  మంచి దారి చూపిసుతే ందా ఇపుపిడున్న 
తెలుగు?అంటూ నిలదీసాతే యి ఇందులోని పలు వా్యసాలు. 
 తలి్లభాషతో లోకాని్న స్వయంగా అవగాహన చేసుకున్న 
మెదళ్్ల  ఎదిగ్ కొదీది  జీవితంలో ఎని్న సవాళ్లనయినా సమరథావంతంగా 
అధిగమించేది. ఉన్నతశిఖరాలు అధిరోహించడంలో చిన్ననాటి చదువు 
సంధ్యలపాత్ర ఎనలేనిది. సినిమ్లకు, టీవలకు, గాసిపుపిలకి, 
కొటా్ల టలకి  పనికొచేచి తెలుగు బళ్లలో్ల  చదువుకొనేటందుకు ఎందుకు 
దండగ సర్కవుతున్నటు్ల ?! తేరగా చదువుచెపుతామనా్న తెలుగు 
ప్రభుత్వ పాఠశాలల వెైపు కనె్నతెతతే నా చూడడం లేదు కన్సం బ్దాబికీ్క 
జనమెైనా! ఇంట్్ల  హాయిగా వాడుకొనే తెలుగు మ్ట గడప దాటంగానే 
ఎందుకు వెగటవుతుంద్? భేషజం కోసమ్ భాష? ఆంగ్లభాషా 
వా్యమోహం ఓ మహమ్మురి. ఏ మహామంత్రంతో ఈ మ్యల్డి 
ఆటను కటటుడి చేయ్లో చెపేపి తారకమంత్ార లతో పలుశరీమదమ్దుల 
కోరిచి   నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  గార్ ర్పొ ందించినది ఈ అపుర్పమెైన 
మ్ర్గదరశిక గరీంథం.మన కోసమే మనం అవుపో సన పటటువలసి ఉంది.
సరా్కర్ కొలువులో్ల  చేర్ందుకు ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడని భాష 
మీద ఎవరిక్ైనా గౌరవం ఎందుకుంటుంది? ఎందుకూ కొరగాని 
మందబుది్ధ  మ్త్రమే ఎంచుకొనే మీడియం తెలుగు అన్న ధ్రణి 
జనసామ్న్యంలోనూ పెరిగ్ందుకు కారకులెవర్?  ఇపుపిడంటే తెలుగు 
రాషాటు ్ర లు కన్సం పది, పనె్నండు తరగతుల వరక్ైనా తెలుగును 
తపపినిసరి మ్ధ్యమం చెయ్్యలని తలపో సుతే నా్నయి. నిన్న మొన్నటి 
వరకు ఈ పాలకులే గుర్కుల్ల తెలుగుకు సెైతం  మంగళం 
పాడేందుకు సిద్ధమయ్ర్! ప్రజ్సా్వమ్య వ్యవసథాలో ఏ మ్ర్పిక్ైనా 
ముందు  మ్మూలు జనం వెైపు నుంచే చ్రవ రావాలన్న 
మూలసూత్రం తెలిసిన  మేధావి అధికారి నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  
గార్! ముందుగా ఓ ప్రభుత్వ బాధు్యడిగా తన పక్షం నుంచి వలెైనని్న 
భాషాసంస్కరణలకు శ్రీకారం చుటాటు ర్. చితతేశుది్ధతో పనులు చేశార్, 
చేసుతే నా్నర్.
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 పాలనాధికారి సాథా యిలో ఎనో్న పని వతితేళు్ల నా్న అదే పనిగా 
పెటుటు కొని మ్తృభాషకు సేవలందించే నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  గారి 
మ్తృభాషాభిమ్నం ఎందరికో సూఫూరితేదాయకం! తాను ఎమ్మురో్వగా 
ఉన్న రోజులో్ల  పటుటు బటిటు  ముఖ్యమెైన కొని్న ధరఖ్సుతే లను 
తెలుగుభాషలో అందుబాటులోకి తెచాచిర్.  ఎవరి సాయం అవసర 
పడకుండానే అరీజాపత్ార ని్న సామ్ను్యడు సెైతం సులభంగా  నింపగలిగ్ 
పరిసిథాతి కలిపించడం చిన్న విషయం కాదు. విదా్యరిథా దశలో వివిధ 
రకాలెైన ధృవకరణ పత్ార లు తెలుగులో సాధించేందుకు తాను పడిన 
ఇబబీందులేవ మరిచిపో ని మ్తృభాషాపే్రమి నూర్ బాషా సా్వమి. పెదది  
కురీచిలు ఎకి్కనా చిన్నపపిటి తిపపిలి్న  గుర్తే ంచుకుని వాటిని 
అధిగమించేందుకు ఎంత మంది అధికార్లు నూర్ బాషా మ్దిరి  
ఏటికి ఎదురీది మరీ అనుకున్నది సాధించేది? 
‘వటిటు  మ్టలు కటిటు  పెట్టు య్.. గటిటు  మేల్ తలపెటటువోయ్’ అన్న 
గుర్జ్డవారి సూకితే గటిటుగా వంటబటిటుంచుకోబటేటు  2008లో పులిచింతల 
ప్ార జ్కుటు లో భూసేకరణ సమముతి అవార్్డ  తెలుగులో ఇచిచి కొతతే  వరవడి 
సృషిటుంచార్ నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  .ఎల్ంటి మ్దిరి పత్రం  లేని 
పరిసిథాతులో్ల  సెైతం సరికొతతే  అనువాదానికి స్వయంగా పూనుకుని 
రాసిన ఆ అవార్్డ  రాషటు ్రంలో మొదటి తెలుగు అవార్్డ ! బడులో్ల  
చదువుకోవలసిన పిల్లలు ప్రభుత్వ కారా్యలయ్ల చుటూటు  వృథాగా 
ఎందుకు ప్రదక్ిణాలు చెయ్్యలన్న తలంపుతో.. శాశ్వత కుల, నివాస 
సథాల, పుటిటున తేదీల వంటి ఎనో్న అవసరమెైన ధు్ర వకరణపత్ార లను  వారి 
వారి పాఠశాలలో్ల నే నేర్గా పిల్లలకు పంపిణీ చేయించే విధానానికి  
శ్రీకారం చుటటుడం  అపపిట్్ల  ఎమ్మురో్వగా నూరాబీషాగార్ సృషిటుంచిన 
సంచలనం.  పటాటు దార్ పాసు పుసతేకాలు ర్ైతుల ఇళ్లకు  చేరవేయించి 
మనసున్న మ్ రాజుకు మ్ర్గం దానంతట అదే ఎల్ దొర్కుతుంద్  
నిర్పించార్. ఇల్ంటి సూఫూరితేతోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ‘విదా్యర్థా ల సేవలో 
ర్వెనూ్య’ అనే మంచి కార్యకరీమం కొనసాగుతున్నటు్ల  వింటునా్నం! 
ఎవరో ఒకర్.. ఎపుడ్  అపుడు’  అన్న తెలుగు సినిమ్ పాటకు 
అచచిమెైన నిలువెతుతే  ఆచరణ దరపిణం నూర్ బాషా రహంతుల్్ల గార్. 
ఆ ఆదరశిమురితే తన ఆశయసిది్ధకి ఏ  ముళళుదార్ల వెంటబడి 
ముందుకు సాగారో ముందు తరాలకి తెలపాలంటే ముందు మన 
వంతుగా పెదదిలం పలు సంస్కరణలతో నిండిన ఈ వా్యస సంకలనం 
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పరిశ్లించడం అవసరం.
 దార్లేని ముళ్ల   డొంకల గుండా కాయ్ కంపా కాళ్ల  కడు్డ పడి 
ఇబబీంది పెడుతునా్న మొక్కవోని దీక్షతో ముందుకు సాగ్ మొండి 
సాహసం కొంతమందిక్ ఎందుకు వరమవుతుంద్ .. నూరాబీషాగారి 
వంటి కార్యదీక్షాపర్ల జీవితాలను పరిశ్లిసేతే  గాన్ బో ధపడదనిపిసుతే ంది!   
గిరిజన ప్ార ంతం రంపచోడవరం మొబెైల్  సబ్  డివిజనల్  మేజిసేటు ్రట్  గా 
అచచిమెైన తెలుగువాళళుకు స్వఛచిమెైన తెలుగులో తీర్పిలిచేచి 
అవకాశం వచిచిందని ఆయన ఉతా్సహపడా్డ ర్.  నల్ల కోట్ల  వకీళు్ల  
ఎపపిటా్ల నే ‘యువరానర్’ అంటూ ఆంగ్లం పరిభాషలో ముందు కొచిచి 
మరీ పిలి్ల శకునం చెపపిబో య్ర్. అంతో ఇంతో గుండె పటుత్వం ఉన్న 
ఎంత పెదది  అధికారయినా నిజ్నికి న్ళు్ల  కారిపో క తపపిదు అటా్ల ంటి 
పరిసిథాతులో్ల ! అంత తేలికగా ల్ంగ్ ఘటమ్ నూరాబీషాగార్! తన 
తెలుగుభాషాదీక్షకు అద్  పరీక్షా సమయమని బావించార్. ఆదరాశిల 
వలె్ల వేత చెవులకు ఎంత ఆకరషిణీయం.  ఆచరణలోనే అవి ఒకో్కసారి  
ఎంత అసాధా్యలో, దుసా్సహసాలో.. అపుపిడు గాని నూరాబీషాగారి 
సీ్వయ్నుభవానికి  వచిచింది కాదు. వాద, ప్రతివాదనలు, సాక్షుల  
వాంగూముల్లన్్న  చెపిపింది చెపిపినటు్ల   తెలుగులో  టెైప్ చేసేందుకు 
చేతి కషటుం చాల్ ఉందన్ , ఆంగ్లంలో తర్జా మ్ చేసి చెబితే తపపి పని 
ముందుకు సాగదని  సిబబీంది తమ ఇబబీందులు మొరపెటుటు కొన్నపుపిడు 
గాన్ జ్్ఞ ననేత్రం విచుచికొన్నది కాదు.తెలుగు మీద అభిమ్నం ఎంత 
పుష్కలంగా ఉంటేనేమి? తెలుగులో తీర్పిలు ఎందుకు రావో 
రచయితగారికి అపపిటికి గాన్ బో ధపడింది కాదు.ఎనో్న ఇడుములకోరిచి 
ఏవో తంటాలు పడా్డ  ‘తెలుగు తీర్పిల’కు ఉండే చటటుబద్ధత మ్టేమిటి?  
అధికార హో దా  అని్న సాథా యిలలో ఆచరణలో కొసేతే  తపపి తెలుగుభాషకు 
వెలుగులు అసాద్యమని నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  గార్ నేర్చికొన్న 
న్తిసారానే్న పొ ందుపర్చుకొనా్నయి ఇక్కడి వా్యసాలన్్న! తెలుగు 
భాషకు పూర్వ వెైభవం తిరిగి  తెచేచిటందుకు ఉభయ తెలుగు రాషాటు ్ర లూ  
నడుం కడుతున్న ఈ శుభ సందరాభానికి అవసరమెైన ఉపకరణాలెనో్న 
నూరాబీషాగారి ఈ వా్యసాలలో పొ ందుపరిచి ఉనా్నయి. ఈయన తన 
అనుభవసారం, అభిర్చులు ర్ండింటిన్ రంగరించి మరీ రాసిన ఈ 
వా్యసాలనని్నంటిన్  ఆమూల్గరీం చదివిన పిదప రాసిన ఈ ర్ండు 
మ్టలు నిజ్నికి కొండను అదదింలో చూపించే చిర్ప్రయత్నం కనా్న 
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చిన్నవి.
తెలుగులో చదువుకున్న వారికి పో టీ పరీక్షలో్ల  అయిదు శాతం పో ్ర తా్సహక 
మ్ర్్కలు, ఉద్్యగాలలో 20 శాతం రిజర్్వషను్ల  ఇపిపించమని ఒకపుపిడు  
ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారభాషా సంఘం బాధు్యలు  మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారి ఎదుట  
పెటిటున డిమ్ండు్ల  నూరాబీషాగారి మదిలో  మెదిలే వందల్ది కోరికలో్ల  కొని్న 
మ్త్రమే! నూర్ బాషారహంతుల్్ల గారితో నాది పరోక్ష పరిచయం. నిరంతరంగా 
ప్రవహించే ఈ గుర్తులు్యల తెలుగుభాషా మమకార స్రవంతి నుంచి సందరభాం 
తటసిథా ంచినపుపిడల్్ల  ఓ పుడిసెడు మంచితీరథాంల్ పుచుచికుని దపిపిక తీర్చికొనే  
వారి ఆశేష అభిమ్న సంద్హంలో నేనూ ఒక  బిందువుని ప్ార చీన హో దా కోసం 
పాకుల్డే కథ సగంలో ఉండగానే అధునాతన యుగ సాంక్తిక అవసరాలకూ 
తెలుగుభాషను ఎల్ సంసిద్ధం చేయ్లు్సంద్ .. వివిధ నవన అంతరాజా ల పరికరాల 
సాయంతో లిపి, పద నిరాముణం, నిఘంటువుల తయ్రీ, జనంభాషతో 
కలగలసిపో యి్  తారకమంత్రం, కుల మత వర్గ వృతుతే ల వారీ వాడుక, మ్ండలిక 
పదజ్ల్లకూ పండితభాషల పక్కనే సమ్నమెైన పీఠం దక్్క తంత్రం, 
పెర్గుతున్న జీవితావసరాలకు తగిన విధంగా ఆంగ్లభాష విసతేరణ దారిలోనే ఏ 
భేషజ్లకు పో కుండా అంతరాజా తీయ, జ్తీయ పదజ్ల్లను తెలుగు సొ ంతం 
చేసుకొనే యంత్ార ంగం.. వంటి ఇంక్నో్న సరికొతతే  ఆలోచనా విధానాలతో 
తెలుగుభాషాభిమ్ని నూర్ బాషా రహంతుల్్ల గార్ సాగించారీ  వా్యసాల పరంపర. 
తెలుగును దేవభాషగా నూరాబీషాగార్ నిర్పించబో యిన విధానం నా వరకు 
సరికొతతేది.   
 మన  తలి్లభాష తెలుగుకు మళ్్ల మంచి రోజులు రావాలనే రచయిత 
తహతహతో నేనూ పాలుపంచుకుంటునా్నను. గుర్తులు్యలు నూర్ 
బాషారహంతుల్్ల గారికి నిండు మనసుతో శతకోటి నమసా్కర కృతజ్ఞతాంజలులు!
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నా మాట

  1952 లో తెలుగు భాష పేర్తో మన రాషటు ్రం ఏరపిడింది.
భాషా ప్రయుకతే రాషాటు ్ర లలో మనదే మొదటి రాషటు ్రం.భాషాప్రయుకతే రాషటు ్రం 
ఏరాపిటు ఉదేదిశం ఏమిటి? తెలుగు రాషాటు ్ర ని్న తెలుగులోనే పరిపాలించటం. 
గత 66 సంవత్సరాల సుదీర్గ  కాలంలో తెలుగు పాలన సిది్ధ ంచిందా? 
ఏమి ఆశించి భాషాప్రయుకతే రాషాటు ్ర లు ఏరాపిటు చేశారో ఆ ఉదేదిశాలు 
ఈనాటికీ నెరవేరకపో గా భవిష్యతుతే లో కూడా ప్రజల భాషలో  పాలన 
నడుసుతే ందనే ఆశలుకూడా వదులుకోవాలనే హ�చచిరికలు  వసుతే నా్నయి. 
అసలు పాలించటానికి మీ భాష బ్రతికి ఉంటుందా అనే సవాళుళు 
నిత్యమూ ఎదురవుతునా్నయి. తెలుగు  జనమే ఇంగీ్లషు కానె్వంట్ల కు 
ఎగబడుతుంటే తెలుగు బడులు నిలుసాతే య్ తెలుగులో ఫెైళుళు 
నడుసాతే య్ అని కారోపిర్ట్ యజమ్నులు, ఆంగా్ల ధికార్లూ 
పరిహాసాలు ఆడుతునా్నర్.
 తెలుగు జ్తీయ భాష కావాలి  జ్తీయ భాష కాగల అర్హత 
తెలుగుక్ ఉందనా్నడు జ్బ్ హాలె్డ న్ . నిజమేననుకొని సంబరపడా్డ ం. 
కాన్ ప్ార ంతీయభాషగా కూడా నిలదొకు్కకోలేక ఈనాడు తెలుగు 
తల్లడిలు్ల తోంది. ఉపాధి కోసం  జనం కూడా ఆంగ్లం మోజులో పడి  
కొటుటు కుపో తునా్నర్. తెలుగు  సొ ంతగడ్డపెైనే మనుగడ కోలోపితున్నది. 
పిల్ల ల మ్నసిక ఎదుగుదలకు మ్తృభాష ఎంతో కీలకం. పాఠశాలలో్ల   
పదవ తరగతి వరకు విధిగా తెలుగు మ్ధ్యమంలోనే బో ధన సాగాలి. 
ప్రతి బడష్ అమము భాషకు గుడి అయినపుపిడే పిల్ల లకు సొ ంత భాష 
వసుతే ంది. మ్తృభాషలోనే అని్నవిషయ్లూ నేర్చికున్న పిల్లలే తమ 
సొ ంత భాషలో పాలన చేయగలుగుతార్.
 ప్రపంచవా్యపతే ంగా అధిక సంఖ్్యకులు మ్టా్ల డే భాషలో్ల  
తెలుగుది ఆరోసాథా నం. మన ప్రజల నాలుకలపెై అది నిత్యం 
నడయ్డాలంటే ,మన పిల్లలు తెలుగు నేర్చికోవాలి. మ్తృభాష కళు్ల  
అయితే, పరాయిభాష కళ్లజోడు అనా్నడు  అనా్నదుర్ై. తమిళం,మరాఠీ, 
కన్నడ బో ధనలను తపపినిసరి చేసూతే  అక్కడ  గటిటు   చటాటు లు చేశార్.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుగును రాషటు ్ర భాషగా గురితేసూతే  1966లోనే అధికార 
భాషా చటాటు ని్న చేశార్. అధికార భాషా సంఘం ఏరాపిటయి్యంది. 
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తెలుగు రాషటు ్రం అన్న పేర్గాని చటటుసభలో్ల , పాలన వ్యవహారాలో్ల , 
పాఠశాలలో్ల , తెలుగు అమలు లేదు. ప్రభుత్వ పాలన కూడా తెలుగులో 
జరగాలని పాలకులు  ఆశిసుతే నా్నరో లేక ఆశిసుతే న్నటు్ల  నటిసుతే నా్నరో 
అని అనుమ్నం కలుగుతోంది. కాబటిటు   శాసన నిరాముణ కరీతువులో, 
పాలన వ్యవహారాలో్ల  తెలుగును తపపినిసరి చేయ్లి. అబుది ల్ కల్ం 
గార్ చెపిపినటు్ల  జపాన్ , జరమున్, చెైనా, రషా్య తమ భాషలి్న సాంక్తిక 
ప్రగతికోసం తీరిచిదిదుది కొన్నటు్ల  మన తెలుగు భాషనూ ఆధునిక 
అవసరాలకు తగినటు్ల  సంస్కరించుకోవాలి. తెలుగులో చదివి 
పటటుభదు్ర లెైనవారికి ఉద్్యగావకాశాలో్ల  ప్ార ధాన్యం ఇవా్వలి.పో టీ 
పరీక్షలలో 5శాతం పో ్ర తా్సహక మ్ర్్కలు ఇవా్వలి.  తమిళనాడులో 
ఇసుతే న్నటు్ల గా మన పిల్లలకూ ఉద్్యగాలలో 20 శాతం  రిజర్్వషను్ల  
కలిపించాలి. రాషటు ్రపతి కోవింద్  కోరినటు్ల   కక్ిదార్ల భాషలోనే హ�ైకోర్టు  
తీర్పిలుండాలి. శాసన, కార్యనిరా్వహక, నా్యయవిభాగాలని్నటిలో  
తెలుగు రాజ్యమేల్లి. ప్రజలు కూడా తెలుగును  దేవభాషగా 
గౌరవించాలి. తెలుగులో మ్టా్ల డటం గౌరవప్రదంగా భావించాలి. 
మతాల ఆచరణలన్్న తెలుగు లోకి మ్రాలి .
  తెలుగు మాత్రమే వచిచిన వాళ్ళు  పార్లమెింటు సభు్యల�ైతే?
రాజ్యసభలో హరికృష్ణ  తెలుగులో మ్టా్ల డార్. నాకు 
అర్ధంకావటంలేదని,ఇంగీ్లషులోనో హిందీలోనో మ్టా్ల డాలని వెటకారంగా 
మ్టా్ల డిన డిపూ్యటీ చెైరమున్ కురియన్ కు అనువాదకులి్న పెటుటు కోవటం 
మీబాధ్యత అని గటిటుగా బుదిదిచెపాపిర్. తన మ్తృభాషలో మ్టా్ల డే 
సే్వచచి ప్రతి సభు్యడికీ ఉందని వెంకయ్యనాయుడు వెనక్సుకొచాచిర్.
అందుక్ ఇంగీ్లషుగాన్ హిందీగాన్ రాని, తెలుగు మ్త్రమే వచిచిన 
సభు్యలనే మనం ఇకమీదట ఎను్నకొంటుంటే వాళ్ళు క్ంద్రం మెడలు 
వంచి తెలుగును వెలుగులోకి తెసాతే ర్. ఇంగీ్లషు రాకపో వటం పాపం 
కాదు.దాని్న అందరిమీదా ర్దదిటం నేరం. అగరీభాషలు చిన్న భాషల 
మీద ఇల్గ్ సా్వరీ చేసుతే ంటాయి. ప్రజ్సా్వమ్య ప్రభుత్వం అని్న 
భాషలకూ అనువాదకులి్న పెటాటు లిగాన్ ఇల్ అహంకారంగా 
ప్రవరితేంచకూడదు. హిందీ, ఇంగీ్లషు రాకపో తే ఏంచేసాతే ర్?తన 
మ్తృభాష లోనేకదా మ్టా్ల డేది?నోర్ మూసుకోమంటే ఎల్ 
ఉంటుంది? తెలుగును వదిలి పిల్ల లి్న ఇంగీ్లషులో చదివించేది 
ఉపాధికోసమే అని అందరికీ తెలుసు. అందుకని మ్తృభాషలు 
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వదిలెయ్్యల్?ఎవరి పిల్ల లి్న ఏ భాషలో చదివించుకోవాలో వారి 
తలి్లదండు్ర లు నిర్ణయించుకుంటార్. ఎని్న భాషలు వసేతే  అంత మంచిది. 
కాన్ మరో భాష రాని వాళళు మీద ఎకు్కవ భాషలు వచిచినవాళుళు తమ 
బహు భాషా ప్రతాపం చూపకూడదు. ఎవరి భాషలో వారిని 
మ్టా్ల డనివా్వలి. తెలుగులో మ్టా్ల డొదుది  అనటం ఏమిటి?తెలుగులో 
మ్టా్ల డొదదిని పిల్లల మెడలో పలకలు వేలగటిటున సూ్కళళుకూ 
రాజ్యసభకూ తేడా ఏమిటి?ఇది తెలుగు భాషకు అవమ్నమే.
మ్తృభాషలో మ్టా్ల డటానికి ముందుగా పరిముషన్ తీసుకోవాలని 
నియమం పెటటుటంలోనే హిందీ వాళళు అహంకారం ఉంది. వారికి పర 
భాషా సహనం కూడా అవసరం.అనువాదకులి్న పెటటుకపో వటం 
మరోతపుపి. భాష ప్రతి మనిషికీ అత్యవసరమెైన సమ్చార సాధనం.
దేశ ప్రజలు వదదినా్న ఇంగీ్లషు, హిందీ నేర్చికుంటునా్నర్. అవసరం 
అల్ంటిది. పేదరికం, ఆకలిచావులు,ఉద్్యగాలు...ఇల్ ఏ అంశానెై్ననా 
చరిచించాలంటే ఏద్  ఒక భాష కావాలి్సందే. మనిషితోపాటు సర్వజీవులూ 
కోరికలను తమ మ్తృభాషలో చెపపిగలిగినంత సుళువుగా సపిషటుంగా 
పరాయి భాషలో చెపపిలేవు. అది సర్వ ప్ార ణులకూ ఉండే సహజ 
బలహీనత. దేశ సరో్వన్నత సభలు ఈ బలహీనతమీద దెబబీకొటిటు  
అవమ్నించకుండా, రాజ్్యంగంలోని షెడూ్యల్్డ  భాషలని్నటికీ 
అనువాదకులను సభలో సదా సిద్ధంగా ఉంచటం ప్రజ్సా్వమిక ధరముం.
30 ఏళళు కిరీతం ఎన్టురామ్రావు గారి పాలనలో తెలుగులోనే 
సచివాలయం నుండి నాకు ఇచిచిన జవాబు ఈ పుసతేకంలోనే ఒక 
అధా్యయం ‘తెలుగులో పాలన చేయగలమ్?’లో ఉంది చూడండి. జన 
భాషలోక్ పాలన రావాలంటే ఎపపిటికపుపిడు ఆ భాషకు మరిని్న ఆరి్ధక 
సాంక్తిక సౌకరా్యలు సమకూరాచిలి. ఉపాధి అవకాశాలు పెరగాలి. 
రాజకీయ శకుతే లూ దను్నగా నిలవాలి.
 ఒక్కసార్ పుసతేకంరాయలేక అపుపిడపుపిడు పతి్రకలకు రాసిన 
వా్యసాలే పుసతేకాలుగా తెచాచిను. తెలుగు అధికార బాష 
కావాలంటే?(2004,2006),తెలుగు దేవభాషే (2012)  తర్వాత 
తెలుగులో పాలన (2018) తెసుతే నా్నను. ఇవన్్న వివిధ పతి్రకలలో 
అచచియిన వా్యసాలే. ఈ వా్యసాలను కూడా నా బా్ల గు ‘అధికార భాష 
తెలుగు” లో చేరాచిను.https://www.blogger.com 

blogger.g?blogID=6982090862782011703#allposts/src=sidebar . 
వటిని  అవసరమొచిచిన చోట సే్వచచిగా  వాడుకోండి.
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 ఈ పుసతేకానికి ముందు మ్టలు రాసిన పెదదిలలో ఎంతోకాలం 
తెలుగులో పరిపాలన నడిపిన అనుభవజు్నలునా్నర్. తెలుగుకు 
కారా్యలయ్లలో అధికారమిచిచి ఆనందించిన సహృదయులునా్నర్.
తెలుగ్ దేవభాష అంటూ దాని  ఆధా్యతిముక మూల్లను  వివరించగల 
సమర్్ధ లునా్నర్. తెలుగు భాష మ్ధురీ మహిమను  ప్రజలకు 
పంచిన  ప్రముఖ రచయితలునా్నర్. చరిత్రకార్లునా్నర్. వరంతా 
-“తెలుగులో  పాలన జరగాలి ” అనే ఒక్క మ్ట దగ్గర ఏకమయ్్యర్. 

 మనిషి జీవితం చిన్నది. నా మటుకు నా తరం తెలుగులోనే 
గడిచింది, తెలుగులోనే ముగుసుతే ంది. నలభెై ఏళళుపాటు తెలుగు 
పాలనా రంగంలో కూడా ఏల్లని పో రాడాను. గ్లిచి 
సాధించుకోలేకపో య్నుగాని నా పో రాటమంతటిన్ గరీంధసథాం చేశాను.
విఫలయత్నం కూడా సంతృపితేనిచిచింది. నాది తెలుగుతో సరిపెటుటు కున్న 
జీవితం. తెలుగు మ్త్రమే వచిచిన వాళళు మధ్యన బ్రతికిన జీవితం. నా 
తలి్ల నాకు నేరిపిన భాష రాజ్యమేల్లని ఉద్్యగంలో అడుగుపెటిటుంది 
మొదలు నేటి వరకు కరీమశిక్షణతో పని చేసి నందుకు నాకు ఎంతో 
గర్వంగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది.ఇనే్నళళుపాటు ఈ పనిలో నాకు 
తోడపిడిన అనేకమంది పెదదిలకు నా వందనాలు తెలియజ్సుతే నా్నను.

రాషటు ్ర ప్రభుత్వ రాజకీయ కార్యదరిశి డాక్టర్ నాగులపలి్ల శీరీకాింత్ గారిక ి
నల్్గ ండ జిల్్ల  మ్జీ కలకటుర్, తిర్మల తిర్పతి దేవసాథా నాల టీవ 
చానెల్ అధికారి నండివెలుగు ముక్తేశ్వరరావు గారికీ, కర్్నలు జిల్్ల  
కలకటుర్ శ్రీరాము సత్యనారాయణ గారికీ, రాషటు ్ర దేవసాథా నాల నిర్వహణ 
సంసథా  డెైర్కటుర్ చిలకపాటి విజయ రాఘవాచార్్యలు గారికీ, రాషటు ్ర భాషా 
సాంస్కృతిక శాఖ డెైర్కటుర్ దీరఘాా సి విజయభాస్కర్ గారికీ, తిర్పతి 
ఆకాశవాణి క్ంద్రం డెైర్కటుర్ నాగసూరి వేణుగోపాల్ గారికీ, తెై్రత సిదా్ధ ంత 
కరతే ప్రబో ధానంద యోగీశ్వర్లు  గారికి, ఈనాడు ప్రముఖ రచయిత 
యరారీ ప్రగడ రామకృష్ణ  గారికీ, ప్రముఖ రచయిత కర్లపాలెం 
హనుమంతరావు గారికీ, ప్రముఖ చరిత్రకార్డు సయ్యద్ నసీర్ 
అహమద్ గారికీ, టెైటిల్ పేజీ ర్పకరతే షేక్ అబుది ల్్ల  గారికీ, వా్యసాలను 
టెైపుచేసిన నా కుమ్ర్తే నూర్ బాషా జమీల్కు, పుసతేక ముద్ార పకులు 
శ్రీ విశే్వశ్వరరావు  గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.
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         1. ఎక్కడ ఉన్న తెలుగు అక్కడే

  ‘‘విద్య, పని ప్రదేశాలు, ప్రసార, ప్రచురణ మ్ధ్యమ్లు, 
ప్రభుత్వ వ్యవహారాలో్ల  వాడుకలో ఉండే భాష మ్త్రమే ఎల్ల కాలం 
నిలుసుతే ంది’’ అని ఐక్యరాజ్యసమితి విద్య, శాసతే ్ర, సాంస్కృతిక సంసథా  
(యునెసో్క ) ఘంటాపథంగా చెపిపింది. కాన్, దురదృషటువశాతూతే  ప్రసార, 
ప్రచురణ మ్ధ్యమ్లో్ల  తపపి మన మ్తృభాష ఎక్కడా కనపడటే్ల దు. 
ముఖ్యంగా పరిపాలన భాషగా తెలుగు అమలు మరీ తీసికటుటు గా ఉంది. 
ఈ పరిసిథితి ఎప్పటికి మారుతుింద్?
 పాలనా వ్యవహారాలన్్న తెలుగులోనే నిర్వహించేల్ త్వరలోనే 
అని్న ఏరాపిటూ్ల  చేసాతే మని మొదటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల 
ప్ార రంభోత్సవంలో అపపిటి రాషటు ్ర ముఖ్యమంతి్ర జలగం వెంగళరావు 
ప్రకటించార్. ఆ మహాసభలు జరిగి 40 ఏళు్ల  దాటిపో యినా పరిపాలనా 
భాషగా తెలుగు అమలు ఎక్కడ వేసిన గ్ంగడి అక్కడే అన్నటు్ల  ఉంది.
భాషా ప్ార తిపదిక మీద ఏరపిడిన మొదటి రాషటు ్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ . తమిళభాష 
ఆధిపతా్యని్న వదిలించుకుని మన తెలుగు భాషలో మనలి్న మనమే 
పరిపాలించుకుందామనే సదాశయంతో ఆనాడు ప్రతే్యక ఆంధ్ర 
రాషోటు ్ర ద్యమం జరిగింది. ఆ తరా్వత ఆంధ్రప్రదేశ్  ఏరాపిటయి్యంది. 
ఇపుపిడు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్  ర్ండూ తెలుగు రాషాటు ్ర లే. ఉమముడి 
రాషటు ్రంలోని భాషాపరమెైన కోరికలే ఇపపిటికీ తెలుగు ప్రజలో్ల  ఉనా్నయి, 
ఎపపిటికీ ఉంటాయి. అవి తీర్దాకా ప్రజలు అడుగుతూనే ఉంటార్. 
ప్రజల భాషలో పరిపాలన జరగాలనే కోరిక అతి సహజమెైంది.
 ‘జిల్్ల సాథా యి, దిగువసాథా యి నా్యయసాథా నాలో్ల  వాద ప్రతివాదాలు 
తెలుగులో జరగాలి. తీర్పిలన్్న తెలుగులోనే ఇవా్వలి’ అంటూ మ్రిచి 
29, 1974 నాడు మొదటి ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వ (జీవో నం.485) 
వెలువడింది. ఆ తరా్వత తెలుగులో పాలన సాగించడం కోసం 1988 
నుంచి రాషటు ్ర విభజన ముందు వరకు నాలుగు ముఖ్యమెైన ప్రభుత్వ 
ఉతతేర్్వలు వచాచియి. వాటి ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అని్న ప్రభుత్వ 
కారా్యలయ్లో్ల  అధికార భాషగా తెలుగును కచిచితంగా అమలు 
చెయ్్యలి. జీవోలిచాచిర్ గాన్ ఆ ఉతతేర్్వలు ఎన్నడూ సరిగా అమలు 
కాలేదు. అవేంట్ చూదాది ం.



53

 * ఆంగ్లంలో వచిచిన ఏ ఉతతేరంపెైనా, ప్రతిపాదనపెైనా ఎల్ంటి 
చర్య తీసుకోకుండా తిపిపి పంపే అధికారం ప్రతి గజిటెడ్  అధికారికీ ఉంది. 
తమకంటే పెైఅధికార్ల నుంచి వచిచినా సర్ ఆంగ్లంలోని లేఖలను 
తిపిపి పంపవచుచి. ఇల్ చేయడం వల్ల  జరిగ్ కషటునషాటు లకు, జ్పా్యనికీ 
వాటిని ఆంగ్లంలో పంపిన అధికార్లదీ, కారా్యలయ్లదే బాధ్యత. 
(ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వ సంఖ్య 167, 19.03.1988)
 * 1988 నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి రాషటు ్రంలో ప్రభుత్వ ఉతతేర 
ప్రతు్యతతేరాలన్్న తెలుగులోనే జరగాలి. అని్న ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వల జ్రీకి 
తెలుగుభాషనే ఉపయోగించాలి. ఆంగ్లం వాడకూడదు. క్ంద్ర ప్రభుత్వం, 
ఇతర రాషాటు ్ర లు, రాషటు ్రం వెలుపల ఉన్న చిర్నామ్దార్లతో మ్త్రమే 
ఆంగ్లం ఉపయోగించాలి. (ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వ సంఖ్య 587, 28.10.1988)
 * అని్న రాషటు ్ర ప్రభుత్వ కారా్యలయ్లు, రాషటు ్ర ప్రభుత్వ 
నియంత్రణలో ఉన్న అని్న సంసథాలు, అని్న సాథా నిక సంసథాలు తెలుగులోనే 
ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు జరపాలి. అని్న శాసనేతర అవసరాలకు, ప్రజలతో 
జరిగ్ ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలకూ తెలుగు భాషనే ఉపయోగించాలి. (ప్రభుత్వ 
ఉతతేర్్వ సంఖ్య 218, 22.03.1990)
 * రాషటు ్ర ప్రభుత్వం జ్రీ చేసే ఉతతేర్్వలు, నియమ్లు, 
నిబంధనలు, ఉపవిధులు అన్్న కూడా తెలుగుభాషలోనే ఉండాలి. 
(ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వ సంఖ్య 420, 13.09.2005)
వటితో పాటు ‘రాషటు ్రంలోని అని్న దుకాణాలు, సముదాయ్ల బో ర్్డ లు 
ప్రభుత్వ పథకాల ప్ార రంభోత్సవ నామఫలకాలు, శంకుసాథా పన 
శిల్ఫలకాలు తెలుగులోనే రాయించాలి’ అంటూ సెపెటుంబర్ 14, 
2016న ఆంధ్రప్రదేశ్  ప్రభుత్వ యువజన, సాంస్కృతిక, అధికార భాషా 
మంతి్రత్వ శాఖ జీవో నం.11ను వెలువరించింది. ఈ ఉతతేర్్వలని్నంటిన్ 
కచిచితంగా అమలు చేసేతే  పరిపాలన పూరితేగా తెలుగులోనే జర్గుతుంది. 
జరిగి తీరాలి.

రెిండు రాషా్ట రా లో్ల నూ ఎిందుకీ పరిసిథితి?
 తెలుగువాడిగా పుటటుడం ఎనో్న జనముల పుణ్యఫలమన్, 
రాయల కాలంనాటి రాజభాష అన్ గ్పపిలు చెపుపికోవటమే గాన్ 
కరీమంగా తెలుగు భాష పాలనకు దూరమెైంది. కవులకూ కవితా్వలకు 
మ్త్రమే పరిమితమెైపో యింది. తెలుగులో చదువుకునే పిల్ల లు 
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తగి్గపో య్ర్. తెలుగు బడులు మన కళ్లముందే ఇంగీ్లషు కానె్వంటు్ల గా 
మ్రిపో య్యి. ‘తెలుగులో చదివితే ఉద్్యగాలు రావు’ అనే 
అభిప్ార య్నికి ప్రజలు వచాచిర్. ప్ార థమిక పాఠశాలలు కూడా ఆంగ్ల 
మ్ధ్యమ్నివే కావాలని పటుటు బడుతునా్నర్. ఎందుకంటే తెలుగు 
మ్త్రమే చదివితే ఉద్్యగాలు రాని పరిసిథాతి నెలకొంది. తెలుగు భాష 
దా్వరా కూడా ఉద్్యగాలూ, డబుబీ వసుతే ంటే అపుపిడు కొందర్ైనా సా్వరథాం 
కొంత చంపుకొని తెలుగు చదువుతార్.
 ప్రజల భాష పాలనా భాషగా మ్రకపో తే ఆ భాష చచిచిపో తుంది. 
తెలుగు ప్రజలు ఇంట్్ల  తెలుగులో మ్టా్ల డుకునా్న.. కారా్యలయ్లో్ల , 
నా్యయసాథా నాలో్ల  ఆంగ్లం మ్టా్ల డాలి్స వసోతే ంది. తెలుగు మనిషి 
మనసుతో పనిలేని ఓ యంత్రంల్గా మ్రాడు. అల్ కాకుండా 
కారా్యలయ్లో్ల  కూడా మన మనసే (మ్తృభాష) రాజ్యమేల్లి అంటే 
ఆ భాష బాగా నేరిచిన వారిని మ్త్రమే అధికార్లుగా రానివా్వలి. 
అయితే... పాలకులకు ఆచరణలో కొని్న భాషాపరమెైన అవసరాలు, 
సమస్యలు పదేపదే ఎదురవుతాయి. వాటితో పాటు మన భాషలో 
పరిపాలన బాగా జరగటానికి ఇంకా ఏమేమి సమస్యలు ప్రతిబంధకాలు 
అవుతునా్నయో, వాటిని అధిగమించి ఎల్ పనులు చెయ్్యలో 
చూదాది ం. అని్న దరఖ్సుతే లూ తెలుగులోనే... ర్ండు రాషాటు ్ర లో్ల  ఉన్న 
తొమిముది కోట్ల  మంది తెలుగువారికి సేవలందించవలసిన లక్షల్ది 
మంది ఉద్్యగులు నిజ్నికి తెలుగులోనే పనిచేయ్లి. ప్రజలకు వారి 
భాషలోనే పనులు చేసిపెటాటు లి్సన బాధ్యత ప్రభుతా్వల మీదా, అధికార్ల 
మీదా ఉంది. ప్రభుత్వ కార్యకల్పాలన్్న విధిగా తెలుగు భాషలోనే 
సాగించాలన్న సంకలపిం పాలకులకు ఉండాలి. నేను ఎమ్మురో్వగా 
ఉన్నపుపిడు కొని్న దరఖ్సుతే లు తెలుగులోకి అనువదిసేతే  ఎవరికివార్ 
నింపి ఇచాచిర్. అల్ ప్రభుత్వ దరఖ్సుతే లని్నంటిన్ మన భాషలోకి 
తెచుచికోవాలి. దానివల్ల  ఆంగ్లం తెలిసిన వాళ్ల  కోసం వెతుకు్కనే పరిసిథాతి 
తొలిగిపో తుంది.

 మన భాషలోనే ధు్ర వకరణ పత్ార లు విదా్యరిథా దశలో కుల, 
ఆదాయ ధు్ర వకరణ పత్ార ల కోసం తహశ్ల్ది ర్ కారా్యలయ్నికి వారం 
రోజులపాటు తిరిగ్వాణి్న. ఆనాడు అనుకునా్నను.. నేనే కనుక 
తహశ్ల్ది ర్నెైతే చిన్న పిల్లలకు చకచకా సంతకాలు చేసి పంపిసాతే నని. 
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తహశ్ల్ది ర్నయ్్యక మ్ట నిలుపుకునా్నను. మండలంలోని అని్న 
ఉన్నత పాఠశాలల ప్రధానోపాధా్యయులకూ ఒక నమూనా ఇచిచి, వారి 
బడిలోని పిల్లలందరికీ కులం, స్వసథాలం, పుటిటున తేదీ ల్ంటి వివరాలు 
నింపి ధు్ర వకరించి పంపమని కోరాను. ఆయ్ గారీ మ పాలనాధికార్లు 
కూడా ఆ వివరాలను ధు్ర వకరించార్. పిల్ల లెవర్ మండల 
కారా్యలయ్నికి రానక్కరలేకుండా శాశ్వత కుల, నివాససథాల, పుటిటున 
తేదీ ధు్ర వపత్ార ని్న వారి ఫొ ట్లు అంటించి, వారి వారి పాఠశాలలో్ల నే 
పంపిణీ చేశాం. పటాటు దార్ పాసు పుసతేకాలు ర్ైతుల ఇళ్లకు పంపిణీ 
చేయించాం. ఇపుపిడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ‘విదా్యర్థా ల సేవలో ర్వెనూ్య’ అనే 
మంచి కార్యకరీమం జర్గుతోంది.

 ఇంకా మెర్గ్ైన అనువాదాలు 2008లో పులిచింతల 
ప్ార జ్కుటు లో భూసేకరణ సమముతి అవార్్డ  తెలుగులో ఇచాచిను. 
అంతకుముందు ఎల్ంటి మ్దిరీ లేని పరిసిథాతులో్ల  కొతతేగా అనువాదానికి 
పూనుకుని రాసిన ఆ అవార్్డ  రాషటు ్రంలో మొదటి తెలుగు అవార్్డ  
అయి్యంది. ఎవరో ఒకర్ పూనుకొని కొతతే  పత్ార లను తయ్ర్ చేయ్లి. 
అవే కాలకరీమేణ మెర్గుపడుతూ వాడుక భాషలోకి మ్ర్తూ 
అందరికీ మ్ర్గదరశికమవుతాయి.
 ప్రసుతే తం ఇంగీ్లషు నుంచి తెలుగులోకి, తెలుగు నుంచి 
ఇంగీ్లషులోకి కంపూ్యటర్ పెై జరిగ్ అనువాదాలు సవాలక్ష లోపాలతో 
ఉనా్నయి. తెలుగువార్ సాంక్తికంగా ఎంత ఎదిగినా నేటి వరకూ 
అనువాద యంత్ార ల తయ్రీలో బాగా వెనకబడే ఉనా్నర్. తెలుగులో 
ఉతతేమ సాఫ్టు వేర్ లు తయ్ర్ చేసిన వారికి, తెలుగు భాషకు ఉపకరించే 
సులభ ఉపకరణాలను ర్పొ ందించిన వారికి తెలుగు వెైతాళకుల పేర్ 
మీద పో ్ర తా్సహక బహుమతులు ఇవా్వలి. తెలుగులోకి తర్జా మ్లో 
తపుపిలు రాకుండా మెర్గు పరిచే వారికి ఆరిథాక సాయం చెయ్్యలి. 
అనువాద ఉపకరణాలు లెక్కకు మికి్కలిగా రావాలి. అనువాదంలో 
చోటు చేసుకున్న లోపాలను తపుపిలీ్న సరిదిదదిడానికి తెలుగు సాంక్తిక 
నిపుణులు అందర్ పూనుకోవాలి. ఈ అనువాద సామగిరీ ఎంత 
నాణ్యంగా అభివృది్ధ  చెందితే తెలుగులో పాలన అంత నాణ్యంగా 
ఉంటుంది. 
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 నిఘంటువులో్ల  వాడుక భాష మన ర్ండు రాషాటు ్ర లో్ల  తెలుగు 
మొదటి అధికార భాష అయితే, ఉర్ది  ర్ండ్  అధికార భాష. ఈ ర్ండు 
భాషల ప్రజల మధ్య వారివారి భాషా పదాల పరిచయం, అవగాహన, 
మరింత పెరగటానికి నిఘంటువులు ఎంతగానో తోడపిడతాయి. ఉర్ది -
తెలుగు జ్తీయ్లు, తెలుగు-ఉర్ది  సామెతలు ల్ంటి పుసతేకాలు 
ముది్రంచాలి. తెలుగు-ఉర్ది , ఉర్ది -తెలుగు నిఘంటువులు కావాలి. 
వక్ఫూ బో ర్్డ  నిఖ్ నామ్లు (వివాహ ధు్ర వపత్ార లు) తెలుగు భాషలో 
కూడా ప్రచురించాలి. తెలుగు జ్తీయ్లూ, నుడికారాలూ, 
పదబంధాలూ కూరిచిన నిఘంటువుల అవసరమూ ఉంది. ఆన్ లెైన్ లోనే 
నిఘంటువులకు కొతతే  పదాలను జోడించే అవకాశం అందరికీ ఇవా్వలి. 
ఏయి్ ప్ార ంతాలో్ల  ఏ పదాని్న ఎందుకు, ఎల్ వాడుతుంటారో ఆయ్ 
ప్ార ంతాల ప్రజలనే చెపపినివా్వలి. సరిగా ఉన్నటు్ల  భావించిన 
కొతతేపదాలను ఎపపిటికపుపిడు నిఘంటువులో్ల  చేర్సూతే  పో వాలి.

 ఖతులు, లిపి సమస్యలూ.. తిర్పతి ప్రపంచ తెలుగు 
మహాసభల సందరభాంగా ‘శ్రీకృష్ణదేవరాయ, పెదదిన, తిమమున, సురవరం’ 
తదితర 18 తెలుగు ఖతులను (ఫాంట్లను) విడుదల చేశార్. కాన్ 
ఇపపిటిక్ ‘అనూ, సూరి’ల్ంటి యూన్కోడేతర ఖతులో్ల  ముది్రతమెై 
ఉన్న విసాతే రమెైన తెలుగు సాహితా్యని్న తెలుగు యూన్కోడులోకి 
మ్ర్చి మ్రిపిడి సాధనాలు కావాలి. పదాల శుది్ధయంత్రం, గుణింత, 
వా్యకరణ పరిషా్కర యంత్రం, సాంక్తిక నిఘంటువులు, మ్ండలిక 
నిఘంటువులు, డిజిటల్  నిఘంటువులు, అమరకోశాలు, పదశోధనా 
యంత్ార లు, ఉచాచిరణ పద ప్రయోగ నిఘంటువులు, లిపి బో ధినులు, 
సాహిత్య శోధనా పరికరాలు, పదానుకరీమణికలు -ఇల్ ఎనో్న రావాలి్సన 
అవసరం ఉంది. కంపూ్యటర్  చదువులు కూడా తెలుగులో రావాలి. 
అల్ చదివిన విదా్యర్థా లకు పో టీ పరీక్షలో్ల  పో ్ర తా్సహకాలు ప్రకటిసేతే  
తెలుగు చాల్కాలం బతుకుతుంది. యంత్ార ను వాదాలకూ, 
లిప్యంతరీకరణకూ, విషయ్లకు అకారాది సూచికలను తయ్ర్ 
చేయటానికీ, వెతకటానికి అనుకూలంగా తెలుగులో కంపూ్యటర్  
వాడకం పెరగాలి.
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 లిపి సంస్కరణ తెలుగు లిపి సంస్కరణ జరగాలనే వాదనలు 
ఎపపిటి నుంచ  ోఉనా్నయి. ‘‘ముతా్యల్్ల ంటి తెలుగక్షరాలంటూ లిపి మీద 
లేనిపో ని సెంటిమెంటు్ల  పెటుటు కోవడం మ్ని రోమన్  లిపిలో తెలుగును 
నేరిపితే మన దేశం ఆధునిక యుగంలోనికి ప్రవేశిసుతే ంద’’ని శ్రీశ్రీ 
ల్ంటివార్ సూచించార్. వతుతే లు, గుణింతాల ఇబబీందిని 
అధిగమించలేకనే చాల్మంది బాగా తెలుగు వచిచిన వాళు్ల  కూడా 
తెలుగు టెైపింగ్  జోలికి రాలేకపో తునా్నర్. అయితే.. లిపి సంస్కరణ 
విధివిధానాల మీద ఇంకా విసతే ృత చరచి జరగాలి. చరిత్రలో తెలుగు లిపి 
ఎనో్నసార్్ల  మ్రింది. ప్రసుతే త కాలమ్న అవసరాలకు తగ్గటుటు  దాని్న 
తీరిచిదిదుది కోవడంలో తపుపిలేదు.

అని్నచోటా్ల  తెలుగుక్ ప్ార ధాన్యం
 పెై్రవేట్ , కార్పిర్ట్  పాఠశాలలో్ల  కూడా అని్నసాథా యులో్ల  పద్ 
తరగతి వరకు తెలుగు మ్ధ్యమంలో ఉండాలి. కూడిక, తీసివేత ల్ంటి 
తెలుగు పదాలకు బదులు సంకలనం, వ్యవకలనం, పరిచే్ఛదము 
ల్ంటి సంస్కృత పదాలను వాడి తెలుగు మ్ధ్యమం అంటేనే పిల్ల లు 
భయపడేల్ చేశార్. పాఠ్యపుసతేకాలన్్న వాడుక తెలుగులో 
ర్పొ ందించాలి. అల్గ్, రాజ్్యంగంతో సహా క్ంద్ర, రాషటు ్ర ప్రభుతా్వల 
చటాటు లను వాడుక భాషలోకి తేవాలి. ఎనిమిద్ షెడూ్యల్ లో పేర్్కన్న 
భాషలని్నంటిన్ అపపిటికపుపిడు తర్జా మ్ చేసే విధంగా పార్లమెంటులో 
ఏరాపిటు చేయ్లి. నా్యయసాథా నంలో తీర్పిలు అధికార భాషలో ఉండేల్ 
చర్యలు తీసుకోవాలి. అధికార భాషను అమలు చెయ్యని అధికార్ల 
మీద చర్యలు తీసుకునే అధికారాని్న అధికార భాషా సంఘ్లకి 
ఇవా్వలి. అల్గ్, తెలుగులో ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు రాయగల ఐఏఎస్ , 
ఐపీఎస్  అధికార్లి్న మ్త్రమే ప్రజలతో సంబంధమున్న కీలక సాథా నాలో్ల  
నియమించాలి. తెలుగు విశ్వవిదా్యలయం, అధికార భాషా సంఘం, 
తెలుగు అకాడమీ, అని్న విశ్వవిదా్యలయ్లో్ల ని తెలుగు విభాగాలు 
కలసికటుటు గా కృషి చేసి ఏయి్టికాయి్డు అవి తెలుగు భాషాభివృది్ధ  
కోసం ఏం చేశాయో, ఏం సాధించాయో ప్రగతి నివేదికలను బయటపెటాటు లి. 
ఈ సంసథాలన్్న ప్రజల నుంచి సూచనలు తీసుకోవాలి. పరిపాలక 
గరీంథాలు అంటే.. కోడు్ల , మ్ను్యవల్  ల్ంటివన్్న తెలుగులో ప్రచురించి 
అని్న కారా్యలయ్లకు పంపాలి. సరీ్వస్  కమిషన్  పో టీ పరీక్షలు, 
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శాఖ్పరమెైన పరీక్షలను తెలుగులో నిర్వహించాలి.
ఉద్్యగాలు, పో ్ర తా్సహకాలు
 ‘ఎవరి భాషను వాళు్ల  కాపాడుకోవాలి - అధికార భాషగా 
అభివృది్ధ  చేసుకోవాలి’ అని రాజ్్యంగంలోని 345వ అధికరణ సపిషటుం 
చేసోతే ంది. కోయంబతూతే ర్లో జరిగిన ప్రపంచ తమిళ మహాసభలో్ల  
తమిళ మ్ధ్యమ విదా్యర్థా లకు ప్రభుత్వ ఉద్్యగాలు సులభంగా 
లభించేల్ కొని్న తీరామునాలు చేశార్. తమిళ మ్ధ్యమం అభ్యర్థా లకు 
ఉద్్యగాలు దొరక్కపో తే ప్రజలు పిల్ల లి్న తమిళ మ్ధ్యమంలో 
చదివించరన్, ఎవర్ చదవని భాష నశిసుతే ందన్, తమిళం 
పదికాల్లపాటు బతకాలంటే ఆ భాషలో మ్త్రమే చదివిన వారికి 
ఉద్్యగాలో్ల  రిజర్్వషను్ల  ఇవా్వలని తీరామునించార్. ఇందుకోసం ఓ 
అత్యవసర ఆదేశాన్్న (ఆరి్డనెను్స) తెచాచిర్. శాసనసభలో, సాథా నిక 
సంసథాలో్ల , ప్రభుత్వ కార్పిర్షను్ల , కంపెన్లో్ల  తమిళ అభ్యర్థా లకు 20 
శాతం ఉద్్యగాలు ఇవా్వలని శాసించార్. తమిళనాడులో తెలుగు 
బడులో్ల నూ తమిళాని్న తపపినిసరి చేశార్. తమిళనాడు రాషటు ్ర 
ప్రభుత్వం తరఫున క్ంద్ార నికి రాసే లేఖలో్ల నూ తమిళభాషను 
వినియోగిసాతే ర్. జతగా ఆంగ్లంతో కూడిన లేఖను ఉంచుతార్. ఉతతేర 
ప్రతు్యతతేరాలను తమిళంలోకి అనువాదం చేసేందుకు 35 మంది 
అనువాదకులను నియమించార్. తమిళ మ్ధ్యమంలో చదివే వారికి 
ఉద్్యగాల నియ్మకాలో్ల  అయిదు శాతం మ్ర్్కలు అదనంగా 
ఇసుతే నా్నర్. తమిళం చదివిన వారికి మ్త్రమే 12వ తరగతి వరకు 
రా్యంకులు ఇసుతే నా్నర్. అల్గ్, కన్నడ మ్ధ్యమంలో దేశంలో ఎక్కడ 
చదువుకుంటునా్న కరా్ణ టక ప్రభుత్వం ఒకో్క విదా్యరిథాకి ర్.2,500 
ఉపకార వేతనాని్న అందిసోతే ంది. ఉద్్యగాలో్ల  అయిదు శాతం రిజర్్వషను్ల  
అమలు చేసోతే ంది. ప్ార థమిక విద్య తపపినిసరిగా ఆయ్ రాషాటు ్ర ల 
మ్తృభాషలో్ల నే నిర్వహించేల్ ఆదేశాలు ఇచేచిందుకు రాజ్్యంగ 
సవరణ 
కోరారు. ఈ కృషిని తెలుగు రాషా్ట రా లు ఎిందుకు చేయలేకపో తునా్నయి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ , తెలంగాణ రాషాటు ్ర ల పబి్ల క్  సరీ్వస్  కమిషను్ల  ర్ండూ భారీ 
ఎతుతే న గూరీ ప్ -2, 3 సరీ్వసు ఉద్్యగాలు భరీతే చేసుతే నా్నయి. వటిలో 
చాల్ ఉద్్యగాలు ప్రజలతో మమేకమెై వారితో ముఖ్ముఖి 
మ్టా్ల డుతూ, వారిమధే్య నివసిసూతే  వారికి సేవలందించాలి్సనవి. ఈ 
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ఉద్్యగులు ప్రజల సమస్యలను సరిగా్గ  విశే్లషించాలి.
 గారీ మ సామ్జిక, ఆరిథాక వ్యవసథాపెై తగిన అవగాహన 
తెచుచికోవాలి. ప్రజ్పరిపాలన పరిజ్్ఞ నం పెంచుకోవాలి. అక్కడి ప్రజలు 
వారి భాషలో చెపేపి సమస్యలు, పరిషా్కరాలు, సూచనలు వినాలి, 
రాయగలగాలి. ఈ నెైపుణా్యలన్్న ప్రజల భాషలో తెలుగు మ్ధ్యమంలో 
చదివిన వారిక్ ఎకు్కవగా ఉంటాయి. కాబటిటు .. గూరీ ప్ -1, గూరీ ప్ -2, 3 
ల్ంటి సరీ్వసు ఉద్్యగాలో్ల  తెలుగు మ్ధ్యమంలో చదివిన వారికి 
గతంలో ఇచిచిన మ్దిర్ అయిదు శాతం పో ్ర తా్సహక మ్ర్్కలు 
ఇవా్వలి. తమిళనాడు మ్దిరిగా ఉద్్యగాలో్ల నూ రిజర్్వషన్  ఇసేతే , 
అపుపిడు తెలుగులో కారా్యలయ వ్యవహారాలు నడిపేవాళు్ల  రంగప్రవేశం 
చేసాతే ర్. కొంతవరక్ైనా కారా్యలయ్లో్ల  తెలుగు బతుకుతుంది. 
ఉద్్యగాల్సాతే యన్న ఆశతో కొంతమందెైనా తెలుగులో చదువుతార్. 
తెలుగులో చదివిన అధికార్లు కారా్యలయ్లో్ల  జరిగ్ పనులని్నంటికీ 
‘కొతతే  పదాలు’ పుటిటుసాతే ర్. తెలుగు పదకోశాలు అమలవుతాయి. 
పరిపాలనకు పనికొచేచి శాసీతే ్రయ పాలనా తెలుగు తయ్రవుతుంది. 
అధికార భాషగా తెలుగు అమలు కావాలంటే తెలుగు మ్ధ్యమంలో 
చదివిన విదా్యర్థా లి్న పో ్ర త్సహించి అధికార్లుగా చేయ్లి్సందే.

 కొరడా కూడా అవసరమే రోజువారీ పాలనాపరమెైన 
కార్యకల్పాలో్ల  ప్రతిపాదన తయ్ర్ దశ నుంచి చటటుసభలో్ల  బిలు్ల  
ప్రతిపాదన వరకు అన్్న తెలుగులోనే జరపాలి. సచివాలయ సాథా యి 
నుంచి గరాీ మసాథా యి వరకూ ప్రభుత్వ ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు, ఉతతేర్్వలు 
అన్్న విధిగా తెలుగులోనే ఉండాలి. తెలుగు అమలును నిర్లక్ష్యం చేసే 
అధికార్ల మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. వా్యపార సంసథాలు, దుకాణాల 
మీద కన్నడ భాషలో నామఫలకాలు ఏరాపిటు చేయకపో తే వాటి 
లెైసెను్సలు రదుది  చేసే అధికారం కన్నడ అధికార భాషా సంఘ్నికి 
ఉన్నటు్ల గా, తెలుగు అధికార భాషా సంఘ్నికి కూడా ఉండాలి. 
మండలసాథా యి నుంచి సచివాలయం వరకు అధికార భాషను అమలు 
చెయ్యని అధికార్లపెై చర్యలు తీసుకునే అధికారం అధికార భాషా 
సంఘ్నికి ఇవా్వలి. ప్రతిజిల్్ల కు అధికార భాష అమలు పర్యవేక్షకుణి్న 
నియమించాలి. తెలుగులోనే ఉతతేర్్వలు, ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాల 
నిర్వహణకు అవసరమెైన పదజ్లం, వాక్య నిరాముణ విధానాలపెై తగిన 
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శిక్షణ ఎపపిటికపుపిడు అందించాలి. ఇవన్్న జరిగినపుపిడు మ్త్రమే 
పరిపాలనా భాషగా తెలుగు పకా్కగా అమలవుతుంది. ఈ లక్ష్యం 
సాధ్యమెైనంత త్వరగా సాకారం కావాలంటే పాలకులు, అధికార్లు 
అమముభాష పట్ల  గటిటు  సంకలపిం చెపుపికోవాలి. దాని్న తు.చ. తపపిక 
పాటించాలి.
 పాలనాభాషకు ఉండాలి్సనంత పదసంపదను ఎనే్నళు్ల  
గడిచినా సమకూరచిలేకపో తునా్నం. అనువాదకులు తేట తెలుగుకు 
బదులు సంస్కృతం వాడి భయపెడుతునా్నర్. కాలగమనంలో 
కొతతేకొతతే  ఆంగ్లపదాలే మనకు అబుబీతునా్నయిగాన్, కొతతే  తెలుగు 
పదాలుగాన్, పాతవెైనా కొతతేగా వాడకంలోకి రావడం లేదు. ఆధునిక 
అవసరాలకు ధీటుగా తెలుగు భాష తయ్ర్ కావాలి. ఆంగ్లంలో ఉన్న 
సౌలభా్యలన్్న తెలుగుకూ కలిపించాలి. పూరితేసాథా యి పాలనాభాషగా 
తెలుగును తీరిచిదిదుది కోవాలి.
 తమిళ మ్ధ్యమంలో డిగీరీ వరకూ చదివిన అభ్యర్థా లకు రాషటు ్ర 
ప్రభుత్వ ఉద్్యగాలో్ల  20 శాతం రిజర్్వషన్  ఇవ్వడాని్న మద్ార సు హ�ైకోర్టు  
కూడా సమరిథాంచింది. ప్రభుతో్వద్్యగాలకు నేర్గా జరిపే నియ్మకాలో్ల  
తమిళ మ్ధ్యమ అభ్యర్థా లకు ఉద్్యగాలు రిజర్్వ చేయడంలో ఎల్ంటి 
తపూపి లేదని తేలేచిసింది. రాజ్్యంగంలోని 345 అధికరణను ఉటటుంకిసూతే  
ఎవరి భాషను వాళు్ల  కాపాడుకోవాలని, ఆయ్ రాషాటు ్ర లో్ల  పాలనా భాషగా 
అధికార భాషగా అభివృది్ధ  చేసుకోవాలని తెలియజ్సింది.

(ఈనాడు తెలుగు వెలుగు మ్సపతి్రక డిశంబర్ 2017)  
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               2. జనభాషకే జేజేలు 

మాటకు వాడుక గదా ప్ార ణము ?
 తెలుగు వారి కున్నంత పరభాషా సహనం, ఈ దేశంలో 
మర్వరికీలేదంటే అతిశయోకితే కాదేమో. ఈ సహనం వలనే అనేక 
పరభాషా పదాలు తెలుగులోకివచిచి సిథారపడి దాని స్వంతమే 
అన్నట్లయిపో య్యి. అచచి తెలుగులో మ్టా్ల డబూనటం 
సాహసకార్యమే. గిడుగువార్ ఇల్ అనా్నర్. ‘’పండితులు పుసతేకాలు 
ఏ భాషలో వ్ార సినా శాసాతే ్ర లు ఎల్గు కలిపించుకునా్న లౌకిక భాషను 
నిర్ములము చేయలేర్. అది వారి నోట్్ల నే కాపురముంటుంది. నాలుక 
మీద నెకి్క నాట్యమ్డుతూ ఉంటుంది. సలక్షణముగా వృది్ధ  
పొ ందుతుంది.’’తెలుగులో మిళతమెైపో యిన ఉర్ది  ఆంగ్ల పదాలను 
పండితులు పుసతేకాలో్ల ంచి ఏరి పారవేయవచుచి గాని జనం నోళళులోంచి 
తీయలేర్. 
  లోకయ్త్ర కొరకు లౌకిక భాషలు
  పుటిటు  ప్రజల నోట పొ ంది యుండు
  జీవలోక మందు జీవించు భాషలు
  జనుల తలపు దెలుపు సాధనములు.

  మ్ల మ్టయి్ని మ్దిగ మ్టేని
  నాటిదేని గాక నేటిదేని
  ఈడదెైన నేమి య్డదెైనను నేమి
  ఏడదెైన జ్లు్ల  వాడికయిన

  వాడిక గద మ్ట ప్ార ణంబు మ్నంబు
  వాడనటిటు  మ్ట పాడువడును
  చెలు్ల బడిని బటిటు  చేకొండు్ర  లోకులు
  మ్డలెైన కవుల మ్టలెైన
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  లోక సిద్ధమెైన లౌకిక పదములు
  సారథాకంబు లెల్ల  జనుల కగును
  మ్సినటిటు  మ్ట మరి మరి పరికింప
  కోశమందెతెలియు కోవిదులక్.

  పుసతేకాల లోన పుై చిచిన మ్టలు
  ప్ార తలెైన వాని ద్రవి్వ యి�తితే
  నేడు ఎల్లవార్ వాడ గావలెనన్న
 గ్ంతు కడ్డపడదె కొరీ తతే  మ్ట? ---- గిడుగు బాలకవి శరణ్యము 

 ప్రపంచంలో ప్రతి ఏటా ఎనో్న భాషలు రక్ించే దికు్కలేక 
నశిసుతే నా్నయి. వాటిలో తెలుగు కూడా త్వరలో చేరకూడదు.
ఆంగ్్లయులు ఎని్న ఎతుతే లువేసి తమ భాషను బలిపిసుతే నా్నరో అందులో 
శతశాతం అనా్న తెలుగు వాళుళు కృషి చెయ్్యలి. దికు్కలేని వాళళుకు 
దేవుడే దికు్క అన్నటు్ల  ఈ ప్రపంచంలో ఎనో్న దికు్కమ్లిన బాషలకు 
ఇంగి్లషే దిక్కయింది. అవసరం అల్గా వచిచింది మరి.

 బడి, గుడి, తీర్పి ఈ మూడూ ఇంగీ్లషులో నడిచేల్ 
ఆంగ్్లయులు ముందు తమ దేశంలో అమలు చేశార్. తర్వాత ఇతర 
దేశాల మీద పడా్డ ర్. భాష విషయంలో ఇంగీ్లషులో వాళుళు ఇంటగ్లిచాక్ 
రచచి గ్లిచార్. తెలుగు వాళళుతో పాటు మర్నో్న భాషల వాళుళు ఇంట 
గ్లవలేదు. తమ బడులి్న, గుడులి్న, తమ తీర్పిలీ్న తమ భాషలో్ల కి 
తెచుచికోలేదు. అందుక్ వారివి ఆంగ్ల పాలిత ప్రదేశా లుగా 
మ్రిపో య్యి.

 మ్తృభాష అంటే పసిపిల్ల  వాడికి తలి్ల ఉగు్గ పాలతో పాటు 
రంగరించి పో సే భాష.మమీము,డాడష్,ఆంటీ,అంకుల్ ,బా్యగు,బుకు్క,సే్ల ట్ పె
ని్సల్  ల్ంటి మ్టలు తెలుగు తలు్ల లు తమ పిల్లలకు రంగరించి 
పో సుతే నా్నర్. బయట సూ్కలు, ఆఫీసు, మ్ర్్కటుటు , కోర్టు లో్ల  ఎనె్ననో్న 
ఆంగ్ల పదాలు ఎడతెరిపి లేకుండా వాడుతునా్నర్. మ్టకు వాడుక్ 
గదా ప్ార ణం? వాడకం అంతా ఆంగ్లపదాలో్ల  జర్గుతూఉంటే తెలుగు 
గరీంథానికి పరిమితమెై పో యింది. కవులు, సాహితీవేతతేలు మ్త్రమే 
భాష గురించి బాధ పడుతునా్నర్. పాలక భాషకు ఉండవలసినంత 
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పదసంపద ఎనే్నళు్ల  గడిచినా సమకూరచిలేక పో తునా్నర్. 
అనువాదకులు తేటతెలుగుకు బదులు సంస్కృతం వాడి 
భయపెడుతునా్నర్. కాలగమనంలో కొతతే  కొతతే  ఆంగ్లపదాలే మనకు 
అబుబీ తునా్నయిగాన్, కొతతే  తెలుగు పదాలుగాన్, పాతవేగాని కొతతేగా 
వాడకంలోకి రావడం లేదు.

 వేల్ది ఆంగ్ల పదాలు మన తెలుగు ప్రజల నాలుకలపెై 
నాట్యమ్డుతూ, మన పదాలే అన్నంతగా సిథారపడిపో య్యి. ఈ 
పదాలను విడిచిపెటిటు  మనం తెలుగులో సంభాషణ చేయలేము. చేసినా 
ప్రజలకు అర్ధంగాదు. ఉర్్ధ , సంస్కృత, ఆంగ్ల పదాలెని్నంటినో తెలుగు 
తనలో కలుపుకుంది. అల్గ్ తెలుగు ప్రజల వాడుకలో బాగా బలపడిన, 
ఇక ఎవర్ పెకలించలేనంతగా పాతుకుపో యిన, ఇంగీ్లషు పదాలను 
మన తెలుగు డిక్షనరీలో చేరచిటం వల్ల  మన భాష తపపిక బలపడుతుంది.
వాడుక పదాల సంపద భాషకు జీవమిసుతే ంది. అవి పరభాషపదాలు 
కూడా కావచుచి. మనం తెలుగును సరిగా నేర్చికోక ముందే మనకు 
ఇంగీ్లషు నేరాపిర్. వందల్ది ఏళుళు మనం ఇంగీ్లషును గత్యంతరం లేక 
హదుది  విూరి వాడినందు వల్ల , అది మన భాషాపదాలను కబళంచి తానే 
తెలుగ్ై మనలో కూర్చింది. మన ఆతములను వశం చేసుకుంది. 
ఇకఇపుపిడు ఈ ఇంగీ్లషు పదాలను నిర్ములించడం మన తరం కాదు. 
వాటిని మన పదాలుగా అంగీకరించడమే మంచిది. ఏఏటికాయి్డు 
మన నిఘంటువుకి పదసంపద సమకూరాచిలి .

 నిఘంటువులలో వాడుక భాష పదసంపద పెరగాలి - 
వాడుకభాష లోకి చటాటు లు మ్రాలి మన రాషటు ్రంలో తెలుగు మొదటి 
అధికార భాష కాగా ఉర్ది  ర్ండవ అధికార భాష. ఈ ర్ండు భాషల 
ప్రజల మధ్య వారివారి భాషా పదాల పరిచయం, అవ గాహన, మరింత 
పెరగటానికి నిఘంటువులు ఎంతగానో తోడపిడతాయి. ఉర్ది -తెలుగు 
నిఘంటువు, ఉర్ది -తెలుగు జ్తీయ్లు, తెలుగు-ఉర్ది  సామెతలు 
ల్ంటి పుసతేకాలు ఎక్కడా అమముకానికి దొరకడంలేదు. ముది్రంచాలి్సన 
అవసరంఉంది. ముషాయిరాల కంటే ముఖ్యమెైన తెలుగు-ఉర్ది , ఉర్ది  
తెలుగు నిఘంటువులు కావాలి. వక్ఫూ బో ర్్డ  నిఖ్ నామ్లు (వివాహ 
ధు్ర వపత్ార లు) తెలుగు భాషలో కూడా ప్రచురించాలి. తెలుగు 
జ్తీయలూ, నుడికారాలూ, పదబంధాలూకూరిచిన నిఘంటువుల 
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అవసరంఉంది. ఆన్ లెన్ లోనే నిఘంటువులకు కొతతే  పదాలను జోడించే 
అవకాశం అందరికీ ఇవా్వలి. ఏయి్ ప్ార ంతాలో్ల  ఏ పదాని్న ఎందుకు, 
ఎల్ వాడుతుంటారో ఆయ్ ప్ార ంతాల ప్రజలనే చెపపినివా్వలి. 
సరిగాఉన్నటు్ల  భావించిన కొతతే  పదాలను ఎపపిటికపుపిడు 
నిఘంటువులో్ల  చేర్సూతే  పో వాలి. మన నిఘంటువుల సెైజు పెరగాలి. 
అవి జన బాహుళా్యనికి వాడకంలోకి విసాతే రంగా వసూతే నే ఉండాలి. 
వాడుక భాషలో నానా భాషలూ కలగాపులగంగా ఉంటాయి. అయితే 
అవన్్న ప్రజలకు బాగా అర్ధమౌతాయి.పరభాషా పదాలనే కారణంతో 
ఇపుపిడు తెలుగు వాడకంలోంచి సంస్కృతం, ఇంగీ్లషు, ఉర్ది  పదాలను 
తీసివేయకూడదు, తీసివేయలేము. ఎందుకంటే అవి మనభాషలో 
అంతరాభాగాలెై పో య్యి. అక్కరలేని ఆపర్షన్ ఎవర్ 
చేయించుకుంటార్? చేసినా గాయ్లవడం తపపి మర్ మేలూ 
కలుగదు. అందువలన ఈ సంకర తెలుగు భాషలోనే ఆఫీసులో్ల  ఫెైళుళు 
నడిపితే అదే పదివేలుగా భావించాలి.
 ఛాందసవాదులు-వాళుళు చెయ్యర్, ఇంకొకళళును 
చేయనివ్వర్. ఒకవేళ ఈ పనిని వాళళుకపపిజ్బితే ఎవరికీ అరథాంగాకుండా 
పాడుచేసాతే ర్. ప్రజలు ఇంతకంటే ఇంగీ్లషే నయమని వాపో యి్ల్ 
చేసాతే ర్. మన శాసన సభలో ఎమెములే్యలు ఈ మూడు భాషల పదాలు 
కలగలిపి మనోరంజకంగా మ్టా్ల డుతునా్నర్. అదే నేటి తెలుగు, 
వాడుక తెలుగు. వార్ అడిగింది అడిగినటు్ల  తెలుగు లిపితో 
సాగదనుకుంటే ఆంగ్లలిపినే వాడుకోండి. మన మ్టముఖ్యం. వాళుళు 
ప్రజ్ప్రతినిధులు. వాళుళు మ్టా్ల డుతున్నది మనప్రజలభాష. 
ఆభాషలో, య్సలోజీవోలురావాలి. అపుపిడేతెలుగుఅధికారభాషగావి
రాజిలు్ల తుంది. వేల్ది పరభాషా పదాలను ఆక్్స ఫర్్డ డిక్షనరీలో 
ఇంగీ్లషువాళుళు కలుపుకుంటూ రావటానికి కారణం ఏమిటి? ఆంగ్్లతర 
భాషా పదాలను తమ ఆంగ్ల నిఘంటువులలోకి చేర్చికోటానికి 
ఆంగ్్లయులు ఏమ్త్రం సిగు్గ పడలేదు. ఒకవెైపు తమ భాషను 
ప్రపంచవా్యపతే ంగా విసతేరింపజ్సూతే నే, అన్్న ఇతర భాష లో్ల  బాగా 
ప్ార చుర్యం పొ ందిన వాడుక పదాలను తమ నిఘంటువులో్ల కి తీసుకొని 
తమ పద సంపద పెంచుకునా్నర్. సామ్న్య తెలుగు జనం ఈ పని 
ఏనాటినుండ్  చేసుతే నా్నర్. తెలుగు నిఘంటు కరతేలు కూడా 
ఆలోచించాలి. (ఆంధ్రప్రభ  29.11.2017)
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 3. చిన్నభాషలు బలౌతునా్నయి     

 గత పది సంవత్సరాలలో 516 భాషలు దాదాపుగా అంతరించి 
పో య్యట. చాల్ కొదిదిమంది పెదదివాళుళు మ్త్రమే ఆ భాషలు 
మ్టా్ల డుతునా్నరట. ప్రసుతే తం 7299 భాషలు ప్రపంచంలో వాడకంలో   
ఉన్నటు్ల  గురితేంచిన సంసథాలు, వాటిలో సగానికి సగం రాబో యి్ తరానికి 
అందకుండా అంతరించిపో యి్ దశలో ఉనా్నయని చెబుతునా్నయి. 
అంతరించిపో యి్ దశలో ఒక భాష ఉంది అనటానికి ప్ార తిపదికలు 
ఏంటంటే `1. ఆ భాషను పెదదివాళుళు పిల్లలకు నేరపిర్. 2. రోజువారీ 
వ్యవహారాలో్ల  వాడర్. 3. ఆ భాష మ్టా్ల డే జనం సంఖ్య 
తగి్గపో తుంటుంది. 4.  ప్రభుత్వం, దేవాలయం కూడా ఆ భాషను 
ఉపయోగించవు. 5. ఆ భాషను కాపాడుకోవాలని ప్రజలు సంఘటితంగా 
ఉద్యమించర్. 6. ఆ భాష పట్ల  గౌరవ భావం ప్రజలో్ల  ఉండదు. 7. ఆ 
భాష అక్షరాలను గాన్, సాహితా్యని్న గాన్ ఆ ప్రజలు విరివిగా వాడర్.            
 Ethnologue.com లో ఈ అంతరించిపో తున్న భాషల చిటాటు  
ఉంది. ఆఫి్రకాలో 46, అమెరికాలో 170, ఆసియ్లో 78, ఐరోపాలో 12 
పసిఫిక్ లో 210 భాషలు ఈ చిటాటు లో ఉన్నటుటు  తెలిపార్. ఇక ఇండియ్ 
విషయ్నికి వసేతే  17 భాషలు అంతరించాయట. అవి :
 1. పుచిక్ వార్ : అండమ్న్ దీవులో్ల  2000 సంవత్సరంలో 
క్వలం 24 మంది షెడూ్యలు తెగల వాళుళు మ్టా్ల డుతునా్నర్. ఈ 
భాషను హిందీ మింగ్సింది.
 2. కామ్్యంగ్ : 2003 నాటికి అసా్సంలో 50 మంది ఈ భాషను 
మ్టా్ల డేవాళుళు మిగిల్ర్. కాసతే  ముసలివాళుళు మ్త్రం తాయ్ లిపిలో 
ఈ భాష రాసేవాళళుట. ఇదీ గిరిజన భాషే. అసా్సమీ భాష దీని్న 
మింగింది.
 3. పర్ంగా : 2002 నాటికి ఒరిసా్స, కోరాపుట్ జిల్్ల లో్ల  767 
మంది మిగిల్ర్. ఈ భాష మీద మన తెలుగు విశ్వవిదా్యలయం 
వాళుళు కూడా పరిశోధన చేశార్. ఈ భాష మ్టా్ల డే ‘గడబ’ అనే గిరిజన 
తెగ కరీమేణా ఆదివాసీ ఒరియ్ భాషలోకి మ్రిపో య్ర్.
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4. ర్గా : మేఘ్లయలోని ఈ భాష నామర్పాలే్ల కుండా అంతరించి 
పో యింది. మిగిలిన కొదిదిమంది గారో భాషలోకి మళాళుర్.
 5. అహాం : అసా్సం ప్ార ంతంలో పూర్వం 80 లక్షల మంది 
మ్టా్ల డే ఈ భాషను మ్టా్ల డే వాళ్ళు లేర్. క్వలం మంత్ర తంత్ార లో్ల  
మ్త్రమే ఈ భాషను వాడుతునా్నర్.
 6. అకాబియ్ : అండమ్న్ దీవులో్ల ని ఈ భాషలు అంతరించి 
పో య్యి.  అవి : 7. అకాబో , 8. అకాకరి, 9. అకాజ్ర్, 10. అకాక్డి, 
11. అకాకోల్ , 12. అకాకోరా, 13. అకర్ బాలె, 14. ఒకొజువోయ్ .
15. పాలి : బౌద్ధమత సాహిత్యం ఈ భాషలో ఓనాడు వికసించింది. 
1835లో బెైబిల్ లోని కొతతే  నిబంధన కూడా ప్రచురించారీ భాషలో. 
ఇండియ్లో నాశనమెైపో యింది. శ్రీలంక, బరాము, టిబెట్ లలో ఇంకా 
కొంతమంది ఈ భాష మ్టా్ల డే వాళుళునా్నరంటార్.
16. రంగకస్ : ఉతతేరాంచల్ ప్ార ంతాలో్ల  జొహరి అని కూడా పిలిచే ఈ 
భాషసుతే లు ఓ వెయి్య మంది ఉండొచచిట. ఈ భాషాపో యింది.
17. తుర్ంగ్ : అసా్సం గ్ల్గట్ జిల్్ల లోని ఈ గిరిజన జనం మెల్ల గా 
సింగ్ పో  భాషలోకి మళాళురట.
 ప్రతి ర్ండు వారాలకు ఒక భాష చచిచిపో తోందని భాషా 
శాసతే ్రవేతతేలు చెబుతునా్నర్. ప్రపంచంలోని 6800 భాషలలో 90 శాతం 
భాషలు ఈ శతాబదింలోగా అంతరించిపో తాయట. ఎందుకంటే వాటిలో 
సగం భాషలు మ్టా్ల డేవార్ 2500 మంది కంటే తకు్కవగా      
ఉనా్నరట. వరల్్డ  వాచ్ సంసథా  హ�చచిరిక ఇది. యుదా్ధ లు, హతా్యకాండలు, 
ప్రకృతి బ్భతా్సలు పెదది  భాషలి్న ఆశరీయించటం ల్ంటివన్్న ఇందుకు 
కారణాలట. ఒక తరం నుండి మరో తరానికి భాషను తరలించటానికి 
కన్సం లక్ష మందెైనా ఆ భాష మ్టా్ల డే వాళుళుండాలని లేకపో తే ఆ 
భాష అంతరిసుతే ందని యునెసో్క  ప్రకటించింది.
 ఏ మతం వాళుళు ఎంత మంది పెరిగార్. ఎంతమంది తరిగార్ 
ల్ంటి లెక్కలి్న తపుపిల తడకలతో హడావుడిగా పార్లమెంటుకు 
అందజ్సి, తర్వాత నాలుక కరచుకున్న క్ంద్ర గణాంక శాఖ 2001 
నాటి భాషల వారీ జనాభా లెక్కలి్న ఇంతవరకూ మన ప్రజల ముందు 
ఉంచలేదు. భాషల అభివృది్ధకి, పంచవరషి ప్రణాళకలి్న ఆపుచేసి దశ వరషి 
ప్రణాళకగా మ్ర్చికోవాలి్సందేనా? భాషల జనాభా వివరాలు 
చెపపిటానికి ఆర్ళుళు సరిపో లేదా? 90 లక్షల మంది గుడి్డవాళుళు, 
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కోటీనలభెై లక్షల మంది చెవిటి వాళళుకు లేని బాధ మీక్ందుకంటునా్నర్ 
సెన్సస్ వాళుళు. ఇపుపిడు 2001 జనాభా లెక్కలో్ల  428 భాషలు 
నమోదయితే వాటిలో 415 వాడకంలో ఉంటే 13 భాషలు 
నశించిపో య్యట. ఎనిమిదవ షెడూ్యలు లోకి మరో నాలుగు భాషలు 
కలిపినందున, షెడూ్యలు భాషల సంఖ్య 22కు పెరిగింది. వాటి వివరాలు 
పటిటుకలో చూడండి.

(ఆంధ్రప్రభ 15.12.2017)
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 4. ప్ార ింతీయ  భాషలు చచిచిపో వాలా?

  మన దేశం భిన్న భాషలు, సంస్కృతులు గల దేశం. 
దేశ పాలనా నిర్వహణలో అని్న ప్ార ంతాల వారికీ ,అన్్న  భాషల వారికీ 
చోటివా్వలి. గరాీ మీణ అభ్యర్్ధ లకు అనా్యయం కలిగ్ల్, కార్పిర్ట్ 
విదా్యలయ్లో్ల  ఆంగ్లమో, హిందీనో చదువుకున్నవారికి మ్త్రమే 
ప్రయోజనం చేకూర్ల్  ప్రకిరీయ సాగకూడదు. సివిల్ సరీ్వసులకు 
ఎంపికయి్్యవారిలో  ఇంగి్లష్ ప్ార వణ్యం అడుగంటుతున్నదని ‘కాలం 
చెలి్లన విధానాలకు’ స్వసితేపలుకుతునా్నమని యూపీఎసీ్స 
కుంటిసాకులు చెబుతున్నది . ఇంగి్లష్ లో ప్ార వణ్యమే అభ్యరిథా జయ్ 
పజయ్లను నిర్ణయించే సిథాతి కలిపిసోతే ంది. ఐ.ఏ.యస్.లు 
పనిచేయ్లి్సంది అమెరికాలో కాదు. మన  దేశంలోనే, 
వ్యవహరించాలి్సందీ ఈ దేశ ప్రజలతోనే.ఇంగి్లష్ పరి జ్్ఞ నంకనా్న 
సమస్యలను గురితేంచడంలో, వాటికి పరిషా్కరాలను 
వెదకడంలో,ప్రజ్న్కానికి మేలు చేకూరచిడంలో వారికి ఉండే సమర్ధతను 
పరీక్ించాలి. వారిలో సమయసూఫూరితే, చ్రవ, హేతుబద్ధత, అంకితభావం, 
దృఢ సంకలపిం, నెైతికవరతేన వంటివి ఏ సాథా యిలో ఉనా్నయో అంచనా 
వేయ్లి.యూపీఎసీ్స హిందీకి ఇంగి్లష్ కు పెదదిపీట వేసుతే న్నది. పరీక్షను 
ప్ార ంతీయ భాషలో రాయొచచింటునా్నర్గాన్ ప్రశ్నపత్ార ని్న మ్త్రం 
ఇంగి్లష్ లేదా హిందీలో ఇసుతే నా్నర్. ఇంగి్లష్ భాషా పరిజ్్ఞ నంపెై కఠిన 
పరీక్ష పెడుతోంది.
 
 1979 కి ముందు ధనవంతులు, ఉన్నత వరా్గ లవారిక్ సివిల్  
సరీ్వసెస్  అందుబాటులో ఉండేవి. ప్ార ంతీయ భాషలో్ల నూ సివిల్్స  
రాయడానికి 1979లో అవకాశం కలిపించినపపిటి నుంచి భారతదేశ 
భాషలని్నటికీ ప్ార తినిధ్యం దకి్కంది. ర్ైలే్వ రికూరీ ట్ మెంట్  బో ర్్డ , సాటు ఫ్  
సెలక్షన్  కమిషన్  పరీక్షలి్న రాజ్్యంగం గురితేంచిన 22  భాషలో్ల  
నిర్వహిసుతే నా్నర్. తెలుగు మ్ధ్యమంలో యూపీఎసీ్స సాథా యి 
పుసతేకాలు లేవు. గారీ మీణ ప్ార ంతాలకు చెందిన తెలుగు అభ్యర్థా లు పో టీ 
పడలేకపో తునా్నర్. 2013లో తెలుగు మ్ధ్యమ అభ్యరిథా ఒక్కర్ైనా 
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విజయం సాధించలేదు. ర్ండు మూడుసార్్ల  ఇంటర్్వయా వరకు వెళ్లన 
తెలుగు మ్ధ్యమం అభ్యర్థా లు 2013 ప్ార థమిక పరీక్షలోనే తపాపిర్. 
2012 ఆగసుటు లో నిగ్్వకర్  కమిటీ సీశాట్  పేపర్ వల్ల  గారీ మీణ ప్ార ంత 
అభ్యర్థా లకు నషటుం వాటిలు్ల తోందని సపిషీటుకరించింది. 
 పనిభారం ఎకు్కవెైనందువల్ల   రాజ్్యంగం గురితేంచిన అని్న 
భాషలో్ల  పరీక్షలు  నిర్వహించలేక ప్ార ంతీయ భాషలో్ల  పరీక్షలకు 
హాజరయి్్య గారీ మీణ అభ్యర్థా లను దెబబీతీసిందట ఆంగ్ల మ్ధ్యమంలో 
వృతితేవిద్య అభ్యసించేవారితో గారీ మీణ అభ్యర్థా లు పో టీపడలేక ప్ార ంతీయ 
భాషల అభ్యర్థా లు పరీక్షలకు శాశ్వతంగా దూరమయితే తమకు 
పనిభారం తగి్గపో తుందన్నది యూపీఎసీ్స దురాలోచన. 
 ప్ార ంతీయ భాషలో్ల  ప్రశ్నపత్ార లు ఉండాలని కోరడం ఆయ్ 
రాషాటు ్ర లకు రాజ్్యంగం కలిపించిన హకు్క. సివిల్  సరీ్వసు అధికార్లు 
ఉతతేరప్రతు్యతతేరాలను ఇంగి్లష్ లోనే సాగించాలి కాబటిటు  ఇంగి్లష్  భాషపెై 
పటుటు లేని అభ్యర్థా లు అక్కరలేదనే పద్ధతిలో పరీక్షలు ర్పొ ందించార్. 
ఇంగి్లషు,హిందీ అసలు రాని అనా్నదుర్ై ,ఆంధ్ర బో జుడుగా పేర్ని్నకగన్న 
శ్రీకృష్ణ  దేవరాయలు,మొఘల్  చకరీవర్తే లో్ల  అతు్యతతేమ పాలకుడిగా 
చరిత్రలో నిలిచిన అకబీర్ , మెైసూర్ మహారాజు హ�ైదర్  అలీ ఏమీ 
చదువుకోకపో యినా సమర్థా లెైన పాలనాదక్షులుగా గణుతిక్కా్కర్.
ప్రజ్ప్రతినిధులకు తపపినిసరికాని ఆంగ్ల భాషా ప్ార వణ్యత సివిల్  
సర్్వంట్ల కు మ్త్రం ఎందుకు?విదేశ్ ఇంగి్లష్  కోసం దేశ్య భాషలను 
అణగదొక్కడం అనా్యయం. 
 వాసతేవానికి తెలుగుతో పాటు రాజ్్యంగం గురితేంపు పొ ందిన 
ప్ార ంతీయ భాషలో్ల  సివిల్్స మెయిన్ పరీక్షలు రాయటానికి వలే్ల దనే 
నిర్ణయ్ని్న 2013 లోనే ప్రభుత్వం రదుది  చేసింది. రాజ్్యంగంలోని 8వ 
షెడూ్యల్ లో గురితేంపు పొ ందిన అని్న ప్ార ంతీయ భాషలో్ల  సివిల్్స మెయిన్ 
పరీక్షలు రాయవచచిని ప్రకటించింది. కన్సం 25మంది విదా్యర్థా లు 
ఉంటే తపపి ప్ార ంతీయ భాషలో పరీక్ష నిర్వహించటం జరగదన్న 
నిబంధనను రదుది  చేశార్. అదేవిధంగా అభ్యర్థా లు ఏ భాషలో 
గారీ డు్యయి్షన్ పూరితేచేశారో అదే భాషలో సివిల్్స మెయిన్ పరీక్షలు 
రాయ్లన్న నిబంధన కూడా వరితేంచబో దని సపిషటుం చేశార్. ఇంగీ్లష్ లో 
100 మ్ర్్కల వా్యసరచనను ఉపసంహరించార్. 
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 సి శాట్ అంటే సివిల్ సరీ్వస్ ఆపిటుటూ్యడ్ టెస్టు  అనే ప్ార థమిక 
పరీక్ష. ఈ పరీక్షలో పాస్ అవా్వలంటే ఇంగి్లష్ బాగా వచిచి ఉండాలి. 
మెయిన్ పరీక్షలు హిందీ వాళళుకి అనుకూలంగా ఉనా్నయి. తెలుగు 
జ్్ఞ నాని్న ఏ దశలోనూ పరీక్ించర్. ప్రశ్నపత్ార ని్న ఇంగీ్లషు, హిందీలో 
మ్త్రమే ఇసుతే నా్నర్. తెలుగుతోపాటు ఇతర ప్ార ంతీయ భాషలో్ల  
ప్రశ్నపత్రం ఉండదు. ఇంగీ్లషులోనే ప్రశ్నపత్ార ని్న చదివి, అరథాం చేసుకుని 
పరీక్ష రాయ్లి్సందే. హిందీ రాషాటు ్ర ల విదా్యర్థా లకు ఈ సమస్య లేదు. 

 తెలుగు అభ్యర్థా లు ఇంగీ్లషునో హిందీనో ఆశరీయించక తపపిని 
పరిసిథాతి దాపురించింది. ప్ార ంతీయ అభ్యర్్ధ లు ఎవర్ తమ తమ 
మ్తృభాషలో్ల  పరీక్షలు సే్వచ్ఛగా రాయలేని పరిసిథాతిని కలిపించార్.
ప్రశా్న పత్ార లను ఎల్ ఇచిచినా ఎని్న మ్ర్పిలు చేసినా అవి ఆయ్ 
ప్ార ంతీయ భాషలో్ల  ఉంటే మిగతా భాషల వాళుళు హిందీ వాళళుతో 
సమ్నంగా పో టీపడి నెగు్గ తార్. తెలుగు విదా్యర్థా లు పో టీలో 
నిలదొకు్కకోవాలంటే  తెలుగులోనే  ప్రశా్నపత్రం ఉండాలి. తెలుగులో 
పరీక్ష రాసేందుకు 1979 నుంచి ఉన్న అవకాశం ఇపుపిడు ఎందుకు 
తీసేయ్లి? ఇది హిందీ దురభిమ్నం కాదా?హిందీలో ఉన్నటే్ల  
తెలుగులో ప్రశా్నపత్రం ఎందుకు ఉండకూడదు? భారతదేశం అంటే 
హిందీ దేశమ్? అనేక భాషలున్న దేశమ్? 
డిగీరీ తెలుగులో చదవాలి 
 ప్ార ంతీయ భాషలో తగిన అవగాహన లేకునా్న ఆంగ్లం/హిందీ  
దా్వరా కీలక సాథా నాలను దకి్కంచుకునే పరిసిథాతే ఇపుపిడు ఉంది. 
ఇపుపిడు ఆంగ్లభాషాపరిజ్్ఞ నాని్న రా్యంకుకు పరిగణనలోనికి 
తీసుకుంటునా్నర్. తెలుగు భాషా జ్్ఞ న పరీక్షను పూరితేగా తొలగించార్. 
ఇక తెలుగు నేర్చికోవాలనే పో ్ర తా్సహకాలు ఏమీ లేవు . ఇల్ ప్ార ంతీయ 
భాషలవాళళును పొ మమునకుండా పొ గ బెటాటు ర్. యూపీఎసీ్స తాజ్గా 
కొతతే  నిబంధన ఒకటి పెటిటుంది.దాని ప్రకారం డిగీరీని తెలుగులో చదివితేనే 
మెయిన్్స ను తెలుగులో రాసేందుకు అర్హత లభిసుతే ంది. అదికూడా 25 
మంది ఉంటేనే తెలుగులో పరీక్షలు రాసే సెంటర్ పెడతారట. విదా్య 
పరంగా  తెలుగు అభివృది్ధ  చెందాలంటే ఒక రకంగా ఇది మంచి 
నిర్ణయమే. అయితే రాషటు ్రం దానిని అందిపుచుచికొని ముందుక్ళాళులి. 
ఎల్గంటే పూర్వం మన ఏపీపీయసీ్స తెలుగులో డిగీరీ చేసినవారికి 
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గూరీ ప్ 1,2 పరీక్షలో్ల  5 శాతం  పో ్ర తా్సహక మ్ర్్కలు ప్రధానం చేసింది. 
ఆ పో ్ర తా్సహక మ్ర్్కలు మళ్ళు ఇమముని మనం కోర్తునా్నం. అల్గ్ 
ఇంగీ్లషు మీడియంలో డిగీరీ చేసిన వాళుళు కోర్టు కు పో యి ఆ పో ్ర తా్సహక 
మ్ర్్కలి్న రదుది  చేయించుకునా్నర్ గాన్ మన రాషటు ్ర ప్రభుత్వం మళ్ళు 
వాటిని పునర్ద్ధరిసాతే మని హామీ ఇచిచింది. ఈసారి ఎవర్ కోర్టు కు 
వెళళులేని పద్ధతిలో చటటుం తెచేచి యోచన చేసోతే ంది. పరీక్షలు ప్ార ంతీయ 
భాషలో్ల  జరపాలని కోర్ ప్రజలు ప్ార ంతీయ భాషలో్ల నే చదవాలి. పటుటు మని 
పాతికమందికూడా లేని చోట్ల  పరీక్షా క్ంద్రం ఎల్ పెడతార్? ఏ 
ల్భంలేని చదువును ఎవర్ చదువుతార్?తెలుగు పదికాల్లపాటు 
బ్రతకాలంటే తెలుగులో చదివేవాళళు సంఖ్య పెరగాలి. ప్ార ంతీయ భాషలో్ల  
డిగీరీ చదువు  నిరబీంధం చేసేతేనే ఆ భాషలు బ్రతుకుతాయి.ఇది 
ఖచిచితంగా అమలు చెయ్్యలి.
 అయితే ఇంగీ్లషు, హిందీలు మ్త్రమే అనేక 
మినహాయింపులను  పొ ందటం వింతగా ఉంది. అడుగడుగునా 
బాషా వివక్ష కనబడుతోంది. డిగీరీ హిందీ మీడియంలో చదివినవార్  
హిందీ సబెజాకుటు కు అర్్హ లు అని నిర్దిశించలేదు.  తెలుగుకు పెటిటున ఆంక్షలే 
ఆంగ్లం/హిందీలకూ పెటాటు లి. దేశవా్యపతే ంగా ఆంగ్లం, హిందీ భాషలను 
బలవంతంగా ర్దుది తునా్నర్. ప్ార ంతీయ భాషలో్ల  పరిపాలన లేదు.
పరిచయం లేని తెలియని భాషలో పాలన సాగిపో తోంది. తలి్ల భాష 
గ్ంతు నులిమేందుకు రాషాటు ్ర లూ సిద్ధమేనని వాపో యి్వార్ చితతేశుది్ధతో 
ఈ మ్ర్పికు సిద్ధపడాలి. ఇంటర్ , డిగీరీ, ఇంజన్రింగ్  వంటి ఉన్నత 
కోర్్సలు కూడా తెలుగులో రావాలి. అపుపిడు  ఆంగ్ల మ్ధ్యమంలో 
చదవకపో యినా  పూరితేగా తెలుగులోనే  సివిల్్స  రాయొచుచి.
ఇంగీ్లషుకున్న వెయిటేజిని  తెలుగుకు కూడా కలిపింఛాలి.తెలుగు రాని 
అధికార్లతో తెలుగులో పాలన అమలుకాదు. తెలుగు మన రాషటు ్రం 
లో అదికార భాష. పరిపాలనా నిర్వహణ  ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు  తెలుగు 
లోనే జరగాలి. కాబటిటు  రాషటు ్ర ప్రభుతో్వద్్యగాలని్నటిలోను తెలుగు 
తపపినిసరి.ఏ రాషటు ్రంలోనెైనా  ప్రభుత్వ ఉద్్యగాలకోసం ఆ రాషటు ్ర 
మ్తృభాషలో యోగ్యతా పరీక్షలో కన్స మ్ర్్కలు పొ ందాలి. మన 
రాషటు ్రం లో ప్రభుత్వ ఉద్్యగం సంపాదించటానికి తెలుగు రానక్కరలేదు. 
తెలుగు చదవటం రాయటం రాకునా్న ప్రభుత్వ ఉద్్యగం వసుతే ంది. 
మన పాఠశాలలో్ల , కళాశాలలో కూడా తెలుగు ప్రథమ భాష కాదు - 
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ది్వతీయ భాష. తెలుగు సాథా నంలో మర్క భాష తీసుకోవచుచి. తెలుగు 
ఐచిచికం మ్త్రమే. ఆంగ్ల భాషా సామరదియాం మ్త్రం అందరికి తపపినిసరి.
అందర్ కలిసి తెలుగును అటటుడుగుకు నెటిటు  పార్శార్. తెలుగులో 
పరిపాలన, కార్యనిర్వహణ చేయవలసిన అధికార్లకీ తెలుగులో 
సామరదియాం లేదు. మ్తృభాష పెై నిర్లక్ష్యం కూడదంటూ యన్.టి.ఆర్ 
పాలనలో తెలుగు మ్ధ్యమంలో చదివిన వాళళుకి ఉద్్యగాలో్ల  ఐదు 
మ్ర్్కలు అదనంగా కలిపి పో ్ర త్సహించార్. తరా్వత అది రదదియింది. 
తెలుగు మ్ధ్యమంలో చదివినవారిని ఏద్  ఒక అదనపు ప్రయోజనంతో 
పో ్ర త్సహిసేతేనే  తెలుగు భాషకు మంచి రోజులు వసాతే యి. తెలుగు భాషా 
సామర్ధయాం అంటే ఛంద్బద్ధ  సాహిత్యం కాదు.సామ్ను్యలు రోజువారీ 
వ్యవహారాలో్ల  వాడే  తెలుగు. 

 విదా్యర్థా లు తెలుగు మీడియంలో చదువులు ప్ార రంభించినా, 
ఇంటర్ , ఇంజన్రింగ్ లో ఇంగీ్లషు మీడియంకు వెళ్లపో తునా్నర్.తెలుగు 
మ్ధ్యమంలో చదువునేర్పి  మంచి కాలేజీలు లేకపో వడమే దీనికి 
కారణం. తెలుగు మీడియంలో వివిధ కోర్్సలు చేదాది మంటే అవకాశం 
లేదు. ఆరో తరగతి నుండే ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోర్్సలో్ల  చేర్తునా్నర్. 
గణితం, ఇతర సెైన్్స కోర్్సలపెైనే దృషిటు  పెడుతునా్నర్. తెలుగులో 
ఒక్క వాక్యం కూడా రాయలేని పరిసిథాతి ఏరపిడింది. తెలుగులో మంచి 
భావవ్యకీతేకరణ శకితే ఉనా్న తెలుగులో చదువుకొనే అవకాశాలు లేవు. 
వాటిని ఇకనెైనా కలిపించుకోవాలి. తెలుగు వారికి అనా్యయం 
జరగకూడదనుకున్నపుపిడు వార్ ఉద్్యగావకాశాలను సులభంగా 
పొ ందేల్ తెలుగులో ఆయ్ కోర్్సలూ పెరగాలి.

 తెలుగులో సివిల్్స రాయ్లని పి్రపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థా లను 
పో ్ర త్సహించాలి. మెడిసిన్, ఇంజన్రింగ్ కోర్్సలూ తెలుగులో రావాలి.  
ఏద్  విధంగా తెలుగు మీద ఆంక్షలు పెటాటు లనే ఉతతేరాది సంసథాల ఉదేదిశం  
కనిపిసోతే ంది కాబటిటు   రాషటు ్ర ప్రభుత్వం మేలుకోవాలి. సివిల్్స మెయిన్ 
పరీక్ష రాసే అభ్యర్థా లు తెలుగులో పరీక్ష రాయ్లంటే, తెలుగు 
మ్ధ్యమంలో డిగీరీ చేసి ఉండాలన్, డిగీరీలో తపపినిసరిగా తెలుగును 
ప్రథమ భాషగా ఎంచుకుని ఉండాలని యూనియన్ పబి్ల క్ సరీ్వసు 
కమిషన్ (యుపిఎస్ సి) తాజ్గా జ్రీచేసిన ఆదేశాలను 
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అడ్డంపెటుటు కొని,ఆధారంగా తీసుకొని రాషటు ్రంలోని కళాశాలలో్ల  తెలుగు 
మ్ధ్యమం దా్వరా అనేక డిగీరీ కోర్్సలి్న ప్ార రంభించాలి. తెలుగు 
మీడియంలో  చదివిన విదా్యర్్ధ లు పూరితేగా తెలుగులోనే  ఐ.ఏ.యస్ . 
పరీక్ష రాసి ఉద్్యగాలు సాధించగలిగితే మన భాష ఎంతో సే్వచ్ఛను 
శకితేన్ పొ ందినటే్ల . దేశంలో అని్న భాషలూ సమ్నమే. హిందీకి ఇంగీ్లషుకి 
ఇచిచినంత  విలువ,గురితేంపు, గౌరవం, సమ్న ప్ార ధాన్యత  ప్ార ంతీయ 
భాషలకు  ఇవా్వలి్సందే.  అందరికీ సాధికారికత కలిపించాలని చూడాలే 
తపపి ఏకపక్షంగా కొందరిక్ ప్రయోజనం కలిపించాలని చూడటం 
సరికాదు.సివిల్్స  పరీక్ష పూరితేగా తెలుగు మ్ధ్యమంలో కూడా 
నిర్వహించాలి.
 అని్న చోటా్ల  ఇంగి్లష్ కు పెదదిపీటవేసుతే నా్నర్.హిందీకి 
మేలుచెయ్యటం కోసం  తెలుగుకు కీడుచేసుతే నా్నర్. ప్ార ంతీయ భాషల 
వారికి చికు్కలు తెచిచిమరీ  హిందీ వారికి ప్రతే్యక ప్రయోజనాలు 
కటటుబెడుతునా్నర్. అందరికీ ఆంగ్లభాషా బానిసత్వం, మ్తృభాషా 
దారిద్య్రం అంటగడుతునా్నర్. ప్రపంచ తెలుగు మహా సభలు  
సనామునాలు  శాలువాలతో వ్యర్ధమయ్్యయి. సభల దా్వరా తెలుగుకు 
ఏం నా్యయం చేశార్? తెలుగులో  ఎంత ప్రతిభ ఉనా్న అది ఉద్్యగాలకు 
పనికిరావటంలేదు. అంతటా ఆంగ్లభాషాభిమ్నమే, హిందీభాషా 
పక్షపాతమే రాజ్యమేలుతోంది. అనేక భాషలున్న దేశంలో అని్న 
భాషలకు సమ్న ప్ార ధాన్యం ఇవా్వలనే ఇంగిత జ్్ఞ నం పాలకులకు 
లేదు. ఆంగ్ల/హిందీయి్తర భాషల అభ్యర్థా ల పట్ల  భాషాపరమెైన వివక్ష 
కొనసాగుతోంది. అని్న భాషలకూ  సమ్న హకు్కలు లేవు.
 ఇపుపిడు ఇల్ కొతతే  నిర్ణయ్లు తీసుకునా్నర్ గనుక 
భవిష్యతుతే లో  తెలుగు అభ్యర్థా లకు పరీక్ష రాసి, తెలుగు దా్వరానే 
పాలనాధికార్లయి్్య అవకాశం కలిగించాలి. అని్న డిగీరీ చదువులు 
తెలుగు మ్ధ్యమంలోకి రపిపించాలి. అది మన రాషటు ్ర ప్రభుత్వ బాధ్యత. 
ఇంజన్రింగ్, మెడిసిన్ పరీక్షలు కూడా తెలుగులో  నిర్వహించాలి.
అపుపిడు ఇంజన్రింగ్ అభ్యర్థా లు తెలుగులో సివిల్్స పరీక్ష రాసాతే ర్. 
ప్ార ంతీయభాషలపట్ల   వివక్ష అని బాధపడకుండా ఇల్ంటి ఆంక్షలను 
అడ్డంపెటుటు కొని మన భాషలో ఎగబాకటానికి ప్రయతి్నంచాలి. ఈ 
ఆంక్షలనే పెై్రవేటు కారోపిర్టు విదా్య సంసథాలూ చచిచినటు్ల  పాటించేల్ 
చెయి�్యచుచి. తెలుగులో మ్టా్ల డిన పిల్లలను కొటటుకుండా నెతితేన 
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ఎకి్కంచుకొని తెలుగులోనే ముదాది డేల్ తెలుగుకు ఆయ్ సంసథాలో్ల  
పెదదిపీటవేసేల్ మ్ర్చికోవచుచి. 
 దేశమంతటా ఆ ర్ండు భాషలే దికు్క అంతరాజా తీయ భాషగా 
ఇంగీ్లషు, రాజభాషగా  హిందీ. దేశ వా్యపతే ంగా అని్న క్ంద్ర ప్రభుత్వ 
కారా్యలయ్లలో సెపెటుంబర్  14న రాషీటు ్రయ దివస్ గా, హిందీ దివస్ గా 
నిర్వహిసుతే నా్నర్. క్ంద్ర పాలకులకు ఆయ్ ప్ార ంతాల ప్రజల మ్తృ 
భాషలతో పనిలేదు. అసలు ఆయ్ భాషసుతే ల మొర కూడా వినర్. 
హిందీ కోసం తపపి మిగతా భారతీయ  భాషలకోసం క్ంద్రం తర్పున 
ఒక్క పండుగా ఉండదు. క్ంద్ర ప్రభుత్వ కార్యకల్పాలు ఇంగీ్లష్ , హిందీ 
భాషలలో మ్త్రమే నిర్వహిసుతే నా్నర్.  ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మ్త్రం తి్రభాష 
సూత్రం ప్రకారం మన తెలుగు ప్రజలు మ్తృభాషను నేర్వకపో యినా  
రాజభాషగా హిందీని, అంతరాజా తీయ భాషగా ఇంగీ్లషును 
అభ్యసిసుతే నా్నర్. క్ంద్రప్రభుత్వం హిందీ భాషాభివృది్ధ  కోసం హిందీప్రచార 
సభ, హిందీ అకాడమి, సెంట్రల్  ఇనిసిటుటూ్యట్  ఆఫ్  హిందీ తదితర 
సంసథాలను ఆయ్ రాషాటు ్ర ల రాజధానులలో  ఏరాపిటుచేసింది. ఈ సంసథాలు 
పాఠశాల విదా్యర్థా లకు హిందీ పరీక్షలు అక్షరమ్ల నుంచి ఉపాధా్యయ 
శిక్షణ వరకు వివిధ సాథా యిలో హిందీ ప్రచారం కోసం, భాషాభివృది్ధ  కోసం 
పరీక్షలు, శిక్షణా కార్యకరీమ్లు, సదసు్సలు, సెమినార్్ల  నిర్వహిసాతే ర్.
ఇని్న పనులు తెలుగుకోసం  ఏనాడనా్న చేశారా?అని్న  ర్ైలే్వ సేటుషన్లలో 
బో ర్్డ లు ఇంగీ్లషుతో పాటుగా హిందీలో కూడా వుంటాయి. ఎలెల్ల సీ 
పాలసీలు, రశ్దుల మీద, టెలిఫో న్ బిలు్ల ల మీద తెలుగు ఉండదు కాన్ 
ఇంగీ్లషుతో పాటు హిందీ ఉంటుంది. హిందీ అర్ధం కాకపో తే ఇంగీ్లషులో 
చదువుకోవాలి. అంతేగాన్ మన ప్ార ంత కారా్యలయ్లో్ల  కూడా మన 
మ్తృభాషలో ముది్రంచర్. క్ంద్రం మనకు మన భాషలో ముద్రణకు 
అనుమతించింది ఓటర్ లిసుటు  ఒకటే. ప్రభుత్వ వెబ్ సెైట్ల లో ఇంగీ్లషుతో 
పాటు హిందీలో కూడా సమ్చారం వుంటుంది. ఈ మధ్య సో షల్ వెబ్ 
సెైట్ల లో కూడా హిందీకి ప్ార ధాన్యం ఇవా్వలని క్ంద్ర ప్రభుత్వం సూచన 
చేసింది. పార్లమెంటులో  హిందీ  రాజ్యమేలుతోంది. హిందీయి్తర్లు 
అనుమతులు పొ ందాక్ మ్టా్ల డాలి్స వసోతే ంది. ఆనాడు రాజ్యసభలో 
హరికృష్ణ  తెలుగులో మ్టా్ల డటం మొదలుపెటటుగానే డిపూ్యటీ ఛెైరమున్ 
తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యకతేం చేశార్. తెలుగులో వదుది , ఇంగి్లష్ లో  గాని, 
హిందీలో గాని మ్టా్ల డమన్నపుపిడు హరికృష్ణ  నాకు తెలుగులో 
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మ్టా్ల డే హకు్కంది అంటూ  తెలుగులోనే మ్టా్ల డార్. అనువాదకులు 
లేని సభలో మ్టా్ల డినందున ఆయన మ్టలు రికార్్డ లో్ల కి 
ఎక్కవనా్నర్. సభ జరిగ్రోజులో్ల  షెడూ్యల్్డ  భాషలని్నటికీ అనువాదకులు 
అక్కరలేదా? హిందీని మ్త్రం సభు్యలందర్ తమ భాషలో్ల  అర్ధం 
చేసుకోవాల్? ఇల్ంటి గత్యంతరం లేని పరిసిథాతులో్ల   హిందీయి్తర 
సభు్యలు ఇంగీ్లషులో నెటుటు కొసుతే నా్నర్ గాన్ తమ మ్తృభాషలో్ల  
మ్టా్ల డినంతగా ఆయ్ అంశాలపెై అనర్గళంగా ఆవేశంగా 
మ్టా్ల డలేకపో తునా్నర్. తమ మ్తృభాషలో ధీటుగా వాదించి గ్లిచే 
ఆయ్చిత వరం హిందీ వాళళుకు మ్త్రమే దకి్కంది. మిగతా 
భాషలవాళళుకు ఈ సదుపాయం నేటికీ లభించలేదు. ఇంగీ్లషు,హిందీలు 
మ్త్రమే తెగ బలిసిపో తునా్నయి. మిగతా భాషలకు పార్లమెంటులో 
ఇంగీ్లషు, హిందీలతో పాటు సమ్న గౌరవం దకు్కతుందా?కన్సం 
తమ తమ ప్ార ంతాలలోని క్ంద్ర కారా్యలయ్ల ఫెైళళులో  కూడా 
ప్రవేశించలేని ప్ార ంతీయ భాషలు పో షణలేక కరీమేణా పరమపదించటం 
ఖ్యం. శకితేచాలని ప్రజలు ఉపాధికి పనికిరాని తమ భాష బాగోగుల 
కోసం ఎనా్నళళుని పో రాడుతార్?ఉద్్యగాలిచేచి రాజభాషకు ఏనాటిక్ైనా 
సాగిలపడక ఏంచేసాతే ర్?క్ంద్ర ప్రభుత్వ కోరిక కూడా ఇదేనేమో. అందుక్ 
ఈ నిరంకుశ ఆధిపత్య పో కడలు. 

(సూర్య 29.7.2014)
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తెలుగు అధికార  భాష కావాలంటే..,తెలుగుదేవభాషే పుసతేకాలలో నా 
అభిప్ార య్లకు ఆకురాతి గోపాలకృష్ణ  గార్(ఫో న్.9493513850) ఇచిచిన 

పద్యర్పమే ఈ శతకంః

5. తెలిసి నడుచుకొము్మ తెలుగు బిడ్డ  

  1. పాలనాధికార పగా్గ లతో, ప్రజ్
  బ్రతుకు తెరవొసంగు బాటలని్న
  ఒర్లకిచిచి వారికూడిగం సేతువా?
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  2. ప్ార చ్యభాష యి�దిగి ప్ార ంతీయ భాషకు
  ఊపిరంద న్క యుసుర్ తీసె
  మి్రంగి వేయదా తిమింగ్ల ర్పు దాలిచి
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  3. ప్ార ణ వాయు వాంగ్ల భాషక్ అందిసెతే
  మ్తృభాష కింక మనుగడేది ?
  గ్పపిదెైన పాము కపపిను మి్రంగదా ?
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ
 
  4. కొంప పెతతేనముము ఉంపుడు గతెతే కా ?
  ఎంత ధార్ణముము ? ఎంత తెగవు ?
  తలి్ల సవతి యి�ైన పిల్లల భవితేమి ?
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ
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  5. పసి వయసు్సలోనే పరభాష చ్పిపించి
  లేత మెదడు మీద వాత లిడకు
  పులుల సా్వరీ పగటి కలలు గావింపదా ?
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  6. అమమువడిని మ్నిపి  అతిచిన్న బిడ్డల
  సవతి కపపిగించి సాకమనిన
  గ్పపి సవతి పే్రమ చెపుపి నాకింపదా?
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  7. మమత పుంజుకొన్న మమీములు, డాడష్లు
  కుముముచుండే తలి్ల ర్ముము మీద
  ముదుది  ల్డ దివె్వ మూతిని  కాలచిదా?
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  8. తమిళము మలయ్ళ తలు్ల లకీనాడు
  బిడ్డలిచుచిచున్న పెంపు చూడు
  తలి్లభాష న్కు తగనిదెై పో యి�నా?
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  9. పర్ల భాష క్ంత పాండిత్యమున్ననూ
  భావ వ్యకీతేకరణ భ్రషుటు  గుండు
  అలవిగాని బండ తలక్తుతే కున్నటు్ల
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  10. అటటుహాసమెైన ఆంగ్ల వకతేల మధ్య
  తెల్లబో యి మిగులు తెలుగు వకతే
  సానిడాబుగాంచి జంక్టి భార్యల్
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ
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  11. యి�ల్ల  వనర్లున్న తలి్ల భాషీనాడు
  బ్రతుకు చూపలేని బడుగు దయి�్య 
  మేపులేనిగోవు చేపి పాలిచుచినా 
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  12. దేశభాషలందు తెలుగు లెస్సన్నటిటు
  కృష్ణదేవరాయ కీరితే శిఖలు
  అని్న దిశల చాటి వనె్న క్కి్కన భాష
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  13. చరితయును్న తగిన సాహిత్య ప్ార చీన
  ప్రతిభ కలి్గనటిటు  ప్రముఖ భాష!
  కన్న తెలుగు తలి్ల ఉన్నతిని కాపాడు
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  14. ఇంపు చేయవచుచి కంపూ్యటరందుండు
  అచచిరాల బెడద ఖచిచితముగ
  అలవికానిదంటు అనే్వషణకు లేదు
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  15. ఉన్నలోపములను తిన్నగా సవరించి
  తలి్లభాష నున్నతముగ తీరిచి
  అపపిగింపవోయి అధికార పీఠాని్న
  తెలివి తెచుచికొని తెలుగు బిడ్డ
  
  16. దేశ భాషలందు తేజరిలి్లన తెలుగు
  వాసి తగి్గ  ఆంగ్ల దాసి యయి�్య
  కుక్క వాత పడ్డ  బక్క సింహం భంగి
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  17. ఆంగ్ల సంస్కృతాల నాలింగనం గ్న్
  సరకుగ్నని తెలుగు సన్నగిలె్ల
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  కూర్చున్న కొమము కూలిపో బో తోంది
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
  
  18. అచచి తెలుగు వదలి ఆసంస్కృతంబునే
  మంత్రములకు వాడు తంత్రమేమి ?
  శేరీషటుమెైన వృతితే  చేజ్ర్ననికదా ?
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  19. తెలుగు దేశ బిడ్డ  తెలుగు పండిత పో షుటు
  ఆంగ్ల భాషలోన ఆర్డర్సి
  అచచి తెనుగు వాణి్ణ  బిచచిమెతితే ంతురా
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
  
  20. అన్యదేశమందు ఆంధు్ర లిర్్వర్ కలువ
  మ్తు్ర  భాష దాచి మసులు కొండు్ర
  మ్టు దాచు కొనెడి మరాముంగ జబబీలే్ల
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  21. ఆంధ్రభాష మనకు అధికారి యి�ైయింత
  అన్నమిచుచిననెడి ఆశయుండె
  ఆంగ్లమిచట జ్రి అడియ్శ జ్సెరా
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  22. అర్ధమవని భాష కధికార మందిసెతే
  బడుగు మూకనెల్ల  పారద్్రలి
  కనక పీఠమందు శునకమెై వరి్ధలు్ల
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  23. ర్కలిచుచి భాష కాకతో నేర్చిర్
  యి్మి యివని దాని నేర్వర్వర్
  పాలు యివని పశు కబేళాల కరిపితం
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
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  24. మిసిమి కలు్గ  కవుల పసిడి పలు్కల తలి్ల
  సిర్ల రాజసముము తరిగిపో యి�
  తిర్మలేశు నగలు అర్వు క్గిన రీతి
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  25. పేద తెలుగు వార్ పిరియ్దు లందిసెతే
  ఆంగ్లమందు తీర్పి లదరగ్టుటు
  కోతి కందినటిటు   కొబబీరి కాయలె్ల
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  26. స్వంత భాషతోని సౌలభ్య మేనాడు
  అన్యభాషలందు అందబో దు
  తలి్లపే్రమ, మ్ర్ తలి్లలో దొరకునా ?
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  27. ఆంగ్ల భాష సుంత అలవడినంతనే
  తెలుగు న్సడించు ధీర్ల్ర
  యి్ర్ దాటి తెపపి నేల తగలేతుర్ ?
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  28. వెరిరీ తెలుగు కవికి యి�రరీ పెైసా కూడ
  రాలుచి దికు్క లేదు రాషటు ్ర మందు
  తనదు కలమె తనకు తల కొరి్వ యి�ైపో యి� 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  29. ఇంచుమించుగా ప్రపంచ వా్యపతే ంబుగా
  పదునెనిమిది కోట్ల  ప్రబలమెైన
  సంతు యుండు తలి్ల కింత అనా్యయమ్ ?
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
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  30. అషటు దిగ్గజ్ల హావభావాలతో
  కృష్ణ  దేవరాయ కొలువులోని
  తెలుగు వెైభవముము తిరిగి మళ్ళుచుచినా
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  31. పొ ర్గు భాషతనకు భుకితే కలిపించినా
  తనదు మ్తృభాష దెైన్య సిథాతికి
  కఠిన ఆకురాయి కరిగి ఆకోరీ శించె
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  32. తెలుగు ఉద్యమ్ని్న ధీరతన్ చేపటిటు
  
  లౌక్యమౌ పధాన రహంతుల్్ల
  గార్,బండి ముందు కరదీపిక్ై నిలిచే
  (బండి ముందు నడుచు బంటు తానెై నిలిచే)
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  33. అంటు వా్యధి వోలె వా్యపించి దేశాన
  ఆంగ్ల మోజు ప్రజల కంట గటిటు  
  కులుకుచుండె సా్వర్ధ బలుపుతో కానె్వటు్ల  
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  34. తెలుగు నేల మీద తెలుగు బిడే్డ  తెలుగు
  ఉచ్ఛరింప, పటిటు  శిక్షవేయు
  బంటు పెతతేనముము ఇంటి క్గ బ్ార కింది
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  35. మిసిమి కోలు పో యి పసిడి బాల్యంలోనె
  బండబార్ తోంది భరత జ్తి
  కానివెంటు్ల  జ్ైళుళు, ఖ్ైదీలె పిల్ల లెై
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
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  36. అమము యనెడి తెలుగు కమముని పిలుపును
  మమిము వచిచి చేరి మటుటు  పెటెటు
  మేక వనె్న పులిని సాకిన ఫలమిదే 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  37. పదవి నున్న వార్ పలుకర్ సూ్కళళులో 
  నెటటుబడియి�తెలుగు కటటు కడకు 
  దికు్క లేని శిశువు కుక్క పాలెైనటు్ల
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  38. మొదటి తరగతందె ముదనషటు పింగీ్లషు
  తెలుగు భాష గ్ంతు నులుముచుండె
  పో తపాలుబిడ్డవాత కొటిటురి కదా||
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
 
  39. చంటిబిడ్డ  త్ార గు చనుబాలురా తెలుగు
  అమము ర్ముము మ్రిచి ఆంగ్లమనెడి
  ఖరము చను్న గుడుచు ఖరము పటిటుంచిరి 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  40. ప్రధమ విద్య మ్తృ భాషా సిమెంటుతో
  దిటటు  పరచు బేసు మటటుమెపుడు
  అన్యబూడిదేది అంటరాదిచోచిట 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  41. తెలుగు మీడియముము తెలుగు విదా్యర్్ధ లకు
  చదువు కొనుట క్ంతో సౌఖ్యప్రదము
  ఇంపిత మగుదారి కంప కొటిటుంచార్
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
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  42. గుండెలోని బాధ దండిగా వివరింప
  మ్తృభాష యొకటె మహిని చెలు్ల
  మనసు ద్చు పండు మ్మిడి ఒక్కటే|| 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
 
  43. తెలుగు నేల మీద తిన్నగా జనిముంచి
  తెలుగు పాలు త్ార గి తెలుగు ప్రగతి 
  విసమురించినార్ భసాముసుర్ల భంగి|| 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  44. పెదది  భాష వచిచి గదెదిపెై కూర్చింటె
  మ్తృభాష నోట మను్న పడును
  పక్ి గూటి లోకి పాము జొర పడ్డటె్ల
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  45. వొర్ల కిచిచి పొ లము వారి వదేది  కూలి
  చేయబో వు టెంత హేయ కరము
  ఆంగ్ల ఆదిపత్యమటువంటిదే గుర్
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  46. ఇర్గు పొ ర్గు భాష కిచేచిర్ గౌరవం
  స్వంత భాష నెవర్ సరకుగ్నర్
  ఎదటి వాడి భార్య యి�ల్ల రకుతీపియి్
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  47. విధినెరింగి నేటి అధికార గణమంత
  ఆంగ్ల భేషజ్ని్న అటెటు  వదిలి
  తెలుగు నాదరిసెతే  తిరిగి రాదా గతము
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  48. అమెరికాకు బో వు ఆ నలు్గ రి కొరకు
  ఆంగ్ల కుంపటెతితేరందరికిని
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  పేరిగాడి బండి పీర్ సాహ�బ్ యి�డు్ల  
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  49. పర్గు లెతితే  యచట పాలు ద్ార వే కంటె
  నిలబడింట త్ార గు న్ర్ మేలు
  అబుబీరమనుకోకు అమెరికా బెగి్గంగు 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  50. చదువు చక్కనెైన సంసా్కర ల్వణ్య
  అందమెైన తెలుగు ఆడపిల్ల
  కని్న యుండె, యిపుపి డయిదవ తన మివు్వ
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  51. సర్వమతము లందు సామూహ ప్ార ర్ధనల్
  సీ్వయ భాషలందు చేయర్ల
  దేవుడితరభాష తెలియని మూర్ఖు డా ?
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  52. ఆంధ్రముసి్లములను అరబి ఆకరిషించె
  సంస్కృతముము తెలుగు జ్తి నొంచె
  బలి్ల యొడిసి పటుటు  బలహీన జీవులన్
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  53. రకితే చూపకుంటె ముకితే సునా్నయంచు
  భకతే తతికి త్ొర కి్క పటిటు  యి�పుడు 
  మౌఢ్యమతపు నేర్పి మతసుతే గా తమభాష
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  54. శాసతే ్ర యుకతేమెైన  సంస్కృతమేనాడ్
  తెలుగు భాష మీద తిషటు వేసి
  కొలువు తీరినటిటు  గోముఖ వా్యఘ్రహం
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
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  55. వేల యి్ండ్ల  నుండి విలువెైన గారీ మీణ
  పారిభాషికాల పటటుర్ైరి
  ఎక్కడున్న గ్ంగళక్కడే నన్నటు్ల
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  56. మ్తృభాష తోనె మహన్యుడెైనటిటు
  సత్య సాయి గ్పపి చరిత చూడు
  నేల విడిచి సాము మేలు కాదెన్నటికి
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  
  57. లోటు పాటులుంటె న్టుగా సవరించి
  పాటు చేసి తెలుగు మీట నొకు్క
  ఎలుకలున్న వంచు యిలు్ల  తగలేతుమ్
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  58. A,B లు C,D లు, యి్ శివాజీకొచుచి?
  ఆంధ్ర భోజుక్మి ఆంగ్లమొచుచి?
  ఆంగ్ల కోడిలేక  అవని తెల్్ల రదా?
  కోడికూయకుంటె కొంప తెల్్ల రదా?
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  59. జనముమిచిచినటిటు  జననిగా వేనోళళు
  పొ గడగానె తలి్ల దిగులు పో దు
  పూజసేయ గోవు పుషిటుకి నోచునా
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  60. భకితే మహిమ పెంచు భారతం రామ్య
  ణాది కావ్యధారలందు తడిసి
  తెలుగు నేలలందు వెలుగు లీనిన భాష
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
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  61. బడుగు భాష యనుచు బాణాలు సంధించి
  తెనుగు తలి్ల యుసుర్ తీయబో కు
  నిందమోపి సతిని బొ ందపెటిటున రీతి
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  62. చిన్న చూపదేల చీదరింపదియి్ల?
  తెలుగు తలి్ల మీద దే్వషమేల?
  ఆంగ్లకోటు దాలిచి అధికుడ ననుకోకు
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  63. మ్తృభాష నొదిలి మరియొక భాషపెై
  కాలుమోపు వాడు కూలిపో వు
  నాటు పడవ నొదిలి ఓటి పడవెక్కకు
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  64. చిన్నతనము నందె కన్నతలి్లని వడి
  అన్యదేశవాస ఆంధు్ర లంత
  తెలుగు దెైన్యసి్ధతికి దిగాబ్రంతి చెందేర్
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  65. అర్ధమవని భాష అధికార మందుంటె
  అనువదించి తెలుపి అలుపిలెైన
  మ్య మోసగాళుళు మనకొంప ముంచరా
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  66. పాలనాధికార పగా్గ లు చేపటిటు
  సాటిభాష లని్న సాగు చుండ
  దాస్యమందు తెలుగు ధంసమెైపో తొంది 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||



87

  67. సకలమెైన యితర జ్తి పదాలతో
  సంకరించె నన్న శంక పడకు
  యి�టిటుదెైన పిలి్ల యి�లుకను పటటుదా?
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  68. రాజపీఠమందు రంజిలు్ల  భాషకు
  మతపు భాషలకును క్షతియులేదు
  ప్ార ణ హానియి�పుడు ప్ార ంతీయభాషక్
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  69. వటిటుమ్ట లంటు కొటిటుపార్యక
  పటుటు తోడ బుదిది  పదును చూపి
  ఇంటిపెతతేనముము యిల్్ల లిదేనని|| 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  70. వచిచి రాని ఆంగ్ల భాషతో కుసీతేలు
  పటుటు  లెకచిరర్ల బాధచూడు
  కుక్కతోక పటిటు  గోదావరీదేర్|| 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  71. మ్తృభాష నెపుడు మర్వకు మర్వకు
  మ్తృభాష మీది  మబుబీవడి
  వెలి్లవిరిసి నపుడె యిలు్ల  స్వర్గంబగున్
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  72. దేశమేమొ తెలుగు దేశ్యులు తెలుగు
  అమలు చేయు వారలంత తెలుగు
  ఆంగ్ల భాషక్ల అధికార పీఠముము?
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  73. ప్రజల నోళ్ల  నుండు భాషో న్నతిన్ పొ ందు
  ప్రజకు దూరమెైన భాష చచుచి
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  తెైలమిడని దివె్వ తిన్నగా కొండెకు్క
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  74. ఒర్ల గ్పపి చూచి పరవశించుట మ్ని
  స్వంత జ్తి ప్రతిభ చాటనెంచు
  కుంటి యి�ైన కూడ యింటి బిడే్డ  మేలు
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  75. ఆంగ్ల భాషయి్మొ అసలు నేర్వను రాదు
  తెలుగు చదవ బ్రతుకు తెరవు లేదు
  సొ ంత కూడు పాయి� బంతి కూడూ పాయి�
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  76. ఆలయ్ల పూజ కర్హత లేదని
  తెలుగు మంత్రములకు విలువ నివర్
  తెలుగు రాని వాడు దేవుడెటా్ల యి�నో
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  77. కామధేను వంటి కమముని తెలుగుండ
  ఇంగిలీషు కోతినెతుతే కోకు 
  గంగి గోవు నొదిలి గాడిద కొలువటు్ల
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  78. బానిసత్వమందు బ్రతికిన జ్తికి
  తగ్గదాయి� మోజు దాస్యమందు
  పో దు బిడ్డతోనె, పురిటి కంపన్నటు్ల
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  79. ఆంగ్ల భాష మీద అభిమ్నమున్ బెంచి
  తెలుగును విడనాడు తెగువ యి్ల ?
  ఆలి చిక్కగానె అమమును విడుతురా 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
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  80. తేనె ల్లుకు నటిటు  తెలుగును విడనాడి
  గ్ంతు దిగని ఆంగ్ల చింతయి్ల?
  అక్షయముమునొదలి భిక్్తుతే  కొన్నటు్ల
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  81. లిపిని సంస్కరించి అపర వజ్రముముగా
  తీరిచి దిదిది  చూడు తెలుగు భాష
  రాజ పీఠమునక్ తేజసు్స నింపదా?
   తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  82. ఇళళులో యింగీ్లషు బళళులో యింగీ్లషు
  తలి్ల భాష విలువ తర్గుతోంది
  చుపపినాతి ప్రభుత చోద్యం చూసోతే ంది
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  83. కంటిపాప వోలె కాపాడగల బిడ్డ
  ఎర్గనటు్ల  తలి్ల నే మరిసేతే  
   మ్తృ మూరితే కింక మరణమే శరణముము
   తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  84. స్వంత తలి్ల నగలు, సవతికి అందించి
  బాధపెటుటు  సుతులు బ్రతుకనేల
  మ్తృభాష ద్్రహ మదియి�ంతచెడ్డద్ ||  
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  85. బలసినటిటు  భాష, బలహీనమగు దాని
  యిటెటు  మింగి వేసి గుటటు గూలుచి
  మేక నెక్కడెైన సాకునా తోడేలు||
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
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  86. ఆంధ్ర ప్రభుత తెలుగు కంగీకరించినా
  తెలుగు ఆఫీసర్్ల  తెమలన్ర్ 
  పార్న్ళళు  పాచి తెగులయి్టు్ల  
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  87. తెగులుపటిటునటిటు  తెలుగు బిడ్డలో్ల ని
  అంతరించినపుడె ఆంగ్లతిక్క
  మ్తృభాష కొచుచి మంచి రోజ్నాడు
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  88. ఇళ్ల  లోనె కాదు బళ్లలో గుళ్లలో
  కోర్టు లందు ప్రజల హార్టు లందు
  చోటు గ్న్న భాష సుసిథారమెై నిలుచు
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  89. ఆంగ్లముండు వారి కని్న ఉద్్యగాలు
  తెలుగు భాష కింక విలువ యి్ది
  అదెది  వాడికిలు్ల  అసలు వాడికి నిలు్ల
  (బంటుకు విలువిసేతే  బాసును మి్రంగడా?)
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  90. లోకమ్ర్పి తోడ పో కడలు మ్రాలి
  మ్రనటిటు  దెల్ల  మరణ మందు
  తెలుగు తలి్ల కటిటు  సి్ధతిని పటిటుంపకు
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  91. కొని్న కోట్ల  ప్రజలు ఎనో్న తరంబులు
  కూర్చికున్న భాష కూలెనంటె
  భాషతోడ జ్తి భవిత మరణింపదా
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
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  92. ఆంద్ర భాషకంటె ఆంగ్లమే మేలెైతే
  చదివి న్వె అందు చతుర్ డగుము
  ఆంగ్ల గజిజా  తెచిచి అందరికి పులముకు
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  93. తెలుగు వేషధారణ తెలుగు వేదికలందె
  వేదికలను దాటి వెలికిరాదు
  ఆంగ్లమెైక మందె ఆఫీసు గణముండు
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  94. అసలు చితతే  శుదిది  ఆఫీసరందుంటే
  తెలుగు కూడ మంచి సి్ధతి గడించు
  మెగడు చచుచిగుంటె ధగడిదే రాజ్యముము 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  95. విలువ తరిగినటిటు  తెలుగు మీడియ్ని్న
  యి�ంచుకున్నవాడు కించవడును
  గ్డు్డ టావు నెవర్ కొనుగోలుసేతుర్ 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  96. అరచి పిలుచుచుండిరకబీర్ ననుకొంటి
  అల్్ల హో  అకబర్ అని వచింప 
  అర్ధమవని భాష తర్జా మ్ యిటు్ల ండు
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  97. పటిటు  మతములని్న పలి్కంచు ప్ార ర్ధనల్
  వేదభాషలందె విన్నవించు
  అర్ధమవని ఘోష వ్యర్ధ ప్రయ్సరా
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  98. సకల మతములందు సమభావ దృషిటుతో
  తెనుగు భాష యున్నతికి తపించు
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  రహంతుల్్ల  గారి తహతహను గురితేంచి
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  99. బడుగు తెలుగు భాష పాలింప యోగ్యమ్
  సాద్యమెటుటు లనకు చవట వోలె
  నూర్ బాషా గారి పరిశ్లించి||
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  100. అరయ యూనికోడు కందర్ కరీమముగా
  మ్రి మ్తృభాష మనుగడకును
  సహకరించినపుడె సమకూడు సమృదిది
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  101. కన్నతలి్ల కింత గంజి పో యుట మ్ని
  సానికొంప మరిగి చంపజూచు
  బిడ్డలుండు పురిటి గడ్డ  కాదీ భూమి
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  102. పూర్వరాజసాన పుటిటు  పెరిగిన భాష
  ప్రజలు ర్బవళుళు పలుకు భాష
  కవుల గంటమందు కదం త్ొర కి్కన భాష
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  103. ఆంద్రదేశ రాజ అధికార పీఠాన
  తెలుగు తలి్ల పఠిమ తీరిచి దిదిది
  నిలుపకలు్గ  వరకు నిద్రపో రాదని
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  104. పర్ల పాలనముము పనికి రాదంటి మే
  వారి తోక (భాష) పటిటు  వదల ర్మి?
  ఊడిగముము కింత ఉబల్టమెందుకో ?
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
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  105.ఐక్యరాజ్యసమితి అల్పియు భాషలో్ల
  తెలుగు చేర్నంచు తేలిచి చెపెపి 
  కళుళు తెరవకుంటె ఇలు్ల  కొలే్ల రగున్
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  106. అటపాటలందు హాయిగా నేర్చిటి
  అరటి పండువంటి అమముభాష
  ఆంగ్లకోతి జ్రి ఆరగింక్సింది||
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  107. కాలుమోపగానె కానెవెంటులో బిడ్డ
  అమెరికా డాలర్్ల  అందినటు్ల
  పగటి కలలు కంటు నగువాటు పాలవకు||
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  108. ఆంగ్ల భాష మీద అతాతే యాశ మ్నుకో
  అందలేవు యి�ని్న చిందివిడిన
  నక్కలకు ద్ార క్ష నికి్కతేఅందునా||
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  109. మ్న్యచరితులెైన మన తెలు్గ పెదదిలే
  ఆంగ్ల భాష పెటిటు  రని్న దిశల
  తమను గటిటు  తాళుళుతా తెచుచికొన్నటు్ల ||
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  110. ఆంగ్లభాష నేమో అందలమెకి్కంచి
  చచుచి సంస్కృతాని్న చంకపెడితె
  స్వంతతెలు్గ  కింక స్వర్గప్ార పేతే  కదా||
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||
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  111. తెలుగు కీరితే దేశాల బ్ార కినా
  తమజనాల గుండె తటటుదాయి�
  మణులకుండు మెర్పు ఫణి యి�ర్గదన్నటు్ల ||
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  112. ఇండియ్ లెవెల్్ల  ర్ండవ సాథా నాని్న
  పుణికి పుచుచికున్న తెనుగు తలి్ల
  దుషటుసుతుల నడుమ కషాటు లు పడుతొంది
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  113.ఉటిటుక్క్కనమము ఉర్కునా స్వరా్గ ని 
  కనుప్రచార ద్రణనుసరించి
  కన్నతలి్ల పర్వు గంగలో కలుపకు 
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

  114.దేశ భాషలందు దేదీప్యమ్నమెై 
  వెలుగునిచిచినటిటు   తెలుగు దివె్వ 
  ఆంగ్లహో ర్లోన ఆరిపో బో తోంది
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  ||

(2012 తిర్పతి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలలో నేను పంచిన పుసతేకం)
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 6.  హ�ైకోరు్ట లో తెలుగు

  10.2.2018 న ఘంటసాల మండలం శ్రీకాకుళం లో 
జరిగిన తెలుగు భాష బ్రహోము త్సవానికి హాజరయ్్యను. పాలనా భాషగా 
తెలుగు అనే అంశంపెై మ్టా్ల డాను. 18 వ శతాబదిం లో బుడా్డ వెంగళర్డి్డ  
గారికి వికోటు రియ్ మహారాణి బహూకరించిన పతకం తెలుగులోనే 
ర్పొ ందించగా లేనిది మనరాషటు ్రంలో మనము తెలుగు అమలు 
చేయలేమ్ అని అడిగాను.

 ఇక్కడ కూర్చిని ఆముకతేమ్ల్యద రాసిన శ్రీకృష్ణదేవరాయలను 
మరోసారి గుర్తే కు తెచుచికునా్నము.చటాటు లను తేలిక్ైన తెలుగులోకి 
అనువాదం చేసాతే ను,నను్న ఉపయోగించుకోండి అని నల్్గ ండ మ్జీ 
కలకటుర్ ముక్తేశ్వరరావు గార్ విజ్ఞపితే  చేశార్. 

 ఆనాటి ముఖ్యమంతి్ర నందమూరి తారక రామ్రావుగార్ 
పాలనలో తెలుగు భాష అమలు కోసం  చేసిన శపధం ఇది : “మన 
భాషలో మనలి్న మనం పరిపాలించుకుందాము. జన ఘోషకు 
సపిందించాలి్సన సరా్కరీ యంత్ార ంగం జన భాషకు పటటుం కటాటు లి. దసతే ్రం 
తెలుగులో ర్పొ ందిసేతేనే సంతకం చేసాతే ను”. తెలుగు పాలకుని ఈ 
మ్టల సూపిరితే తో నేటి మన నాయకులు, అధికార్లూ పనిచెయ్్యలని 
కోరాను. 

 హ�ైకోర్టు లో్ల  ప్ార ంతీయభాషలు ఇపపిటిక్ైనా ప్రవేశించాలని 
కోరాను: హ�ైకోర్టు లో్ల  సాథా నిక భాషలో్ల  వాదనలు, తీర్పిలు ఉండాలని 
కోర్తూ చదివిన పత్రం: హ�ైకోర్టు లో తమిళం వినియోగంపెై చేసిన 
విన్నపాని్న క్ంద్రం తిరస్కరించిందని, మద్ార సు హ�ైకోర్టు లో తమిళాని్న 
అధికార భాషగా వినియోగించేందుకు అనుమతించాలని తమిళనాడు 
శాసనసభ పంపిన తీరామునాని్న పునఃపరిశ్లించాలని ఏఐఏడష్ఎంక్ 
ఎంపీ శశికళ పుషపి క్ంద్రప్రభుతా్వని్న కోరార్.దానిపెై సపిందిసూతే  సాథా నిక 
భాషలను హ�ైకోర్టు లో్ల  అధికార భాషగా ఉపయోగించడం ఆదరశివంతంగా 
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ఉంటుందని రాజ్యసభ ఛెైరమున్  ఎం.వెంకయ్యనాయుడు 
అభిప్ార యపడా్డ ర్. అయితే అందుకు విసతే ృతసాథా యిలో ఏకాభిప్ార యం 
అవసరమని వా్యఖ్్యనించార్. (ఈనాడు 8.2.2018 )

 ఏకాభిప్ార యం రాలేదు – అసలు ఇంగీ్లషు తపపి మర్భాషా 
హ�ైకోర్టు లో్ల  వదదినా్నర్ 2008 లో హిందీ వాళుళు రాజ్్యంగం లోని 
ఆరిటుకల్ 248ని సవరించి హ�ైకోర్టు , సుపీ్రంకోర్టు లో్ల  హిందీ తీర్పిలు 
తేవాలని ప్రతిపాదించార్. ల్కమీషన్ దేశవా్యపతే ంగా నిషా్ణ తులెైన 
నా్యయమూర్తే లి్న సంప్రదించి ఇంగీ్లషులో తపపి హిందీ లో గాన్ ఇంకా 
ఏ ఇతర భారతీయ భాషలలో గాన్ వాదనలు తీర్పిలు కుదరవని 
ఏకగీరీవంగా తీరామునించింది. అది చెపిపిన కారణాలు:

 “భాష దేశ ప్రజల భావోదే్వగాలను ప్రభావితం చేసుతే ంది. భాష 
ప్రజలను ఐక్యపర్సుతే ంది. ఎవరిమీదా ఏ భాషనూ బలవంతంగా 
ర్దదికూడదు. ఉన్నతనా్యయసాథా నాలలోని వాదనలు తీర్పిలు 
మ్మూలుగా జరిగ్ది ఆంగ్ల భాష లోనే. భారతీయ నా్యయ వ్యవసథా  
ఇంగీ్లషుకు అమరికా నా్యయ పుసతేకాలకు అలవాటుపడింది. కాబటిటు  
ఉన్నత నా్యయమూర్తే లి్న ఇంగీ్లషుక్ సే్వచ్ఛగా వదిలెయ్్యలి. ఒక రాషటు ్ర 
హ�ైకోర్టు  జడిజా  మరో ప్ార ంతానికి బదిలీపెై వెళతే ఆ రాషటు ్ర భాష నేర్చికొని 
ఆ భాషలో తీర్పిలివా్వలి్సవసుతే ంది. అది చాల్ కషటుం. జడష్జాలమీద అనేక 
భాషల భారం మోపకూడదు. వాళళుమీద ఏ భాషనూ ర్దదికుండా 
జడష్జాలను వాళళు భాషకు వాళళును సే్వచ్ఛగా వదిలెయ్్యలి. 
దేశప్రజలందర్ తపపిక సరో్వన్నత నా్యయసాథా నం తీర్పిలిచేచి ఏక్ైక 
భాష అయిన ఇంగీ్లషును అర్ధం చేసుకోక తపపిదు. అని్న కోర్టు లో్ల  
ఇంగీ్లషే ఉంటే వివిధ భాషా ప్ార ంతాలమధ్య నా్యయవాదుల కదలిక 
సులభం అవుతుంది. కోర్టు లో్ల  హిందీ అమలు కోసం కావాలి్సన 
చటటుపరమయిన నియమ్లు నిబంధనలుమ్త్రం ముందు 
ఇంగీ్లషులోనే చెయ్్యలి. దానికి అధి కారపూర్వకమెైన అనువాదం 
చేసుకోవచుచి. ఉన్నత నా్యయ సాథా నాలను మ్త్రం ఇపుపిడున్న 
పరిసిథాతులో్ల  ఆంగ్ల భాషను మ్ర్చికోమని అడగవదుది ”. అనా్నర్.
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ఇలాింటి పరిసిథితులో్ల  తెలుగు తీరు్పలు ఆశించగలమా?
రాషటు ్రపతి, ఉపరాషటు ్రపతి, సుపీ్రంకోర్టు  ప్రధాననా్యయమూరితే ల్ంటి 
పెదదిలంతా కక్ిదార్ల భాషలోనే హ�ై కోర్టు లో్ల  కూడా వాదనలూ తీర్పిలు 
ఉండాలని చెబుతునా్నర్ కదా అన్న ధెైర్యంతో 2017 లో ఒక క్సులో 
తెలుగులో ప్రతివాదన తయ్ర్చేసి తీసిక్ళతే హ�ైకోర్టు  ప్రభుత్వ 
నా్యయవాది దానిని తిరస్కరించార్. హ�ైకోర్టు లో తెలుగు వాదన చెల్లదు 
అనా్నర్. తెలుగులో వాదన తెచిచినందుకు అభ్యంతరం వ్యకతేం చేశార్. 
ఇంగీ్లషులో వాదించలేని నేను డిపూ్యటీ కలకటుర్ పదవికి తగనని ఎగతాళ 
చేశార్. చివరికి నాతెలుగు ప్రతివాదాని్న ఇంగీ్లషులోకి మ్రిచి ఇసేతేనే 
తీసుకునా్నర్. హ�ైకోర్టు  సాథా యికి తెలుగు భాష ఇంకా వెళళులేదు.
మనము మన మ్తృ భాషలను వదిలి ఆంగా్ల నికి దాసో హమవటానికి 
సగం కారణం కోర్టు లు, కోర్టు లిచేచి ఆంగ్ల తీర్పిలే. ఇంగీ్లషు రాని 
వాళ్ళువర్ కోర్టు లో్ల  పనికిరాని పరిసితేతి దాపురించింది.

 దేశానికి ఆంగ్లమే దికు్క అంటున్న నా్యయమూర్తే లు కలిపించే 
ఇల్ంటి అడ్డంకులి్న అధిగమించి ప్రజల భాషలలో నా్యయసాథా నాలు 
నడిచేల్ చేయ్లి. హ�ైకోర్టు లో్ల  ప్ార ంతీయ భాషలలో వాదనలు 
వినిపించేల్ నా్యయవ్యవసథాతో సంప్రదింపులు లేకుండా క్ంద్రమే ఓ 
నిర్ణయం తీసుకునేందుకు తగినని్న అధికారాలను రాజ్్యంగం 
కలిపించిందని పార్లమెంటరీ సంఘం పేర్్కందికాబటిటు  ఇపపిటిక్ైనా క్ంద్రం 
ప్ార ంతీయ భాషలు బ్రతకడం కోసం తనకున్న రాజ్్యంగ అధికారాలు 
వినియోగించుకోవాలి. ప్ార ంతీయ భాషలలో తీర్పిలు ఇవా్వలని చటటుం 
చెయ్్యలి. అవసరమెైన చటాటు లు లేకుండా భాషో త్సవాలు ఎని్న 
జర్పుకునా్న ఫలితం ఉండదు.
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  7. పార్లమెింట్ లో తెలుగు వినపడాలి
 

           ప్రభుత్వ కారా్యలయ్లో్ల  తెలుగు అసలే 
కనిపించదన్నది చాల్ మంది అనుకునే మ్ట.  కర్్నలు జిల్్ల  శ్రీశ�ైలం 
భూసేకరణ విభాగంలో ప్రతే్యక కలెకటుర్ నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  ల్ంటి 
వార్ ఈ అభిప్ార య్నికి మినహాయింపుగా నిలుసాతే ర్. మూడు 
దశాబాది లుగా తెలుగును పాలనా భాషగా అమలు చేసేందుకు కృషి 
చేసుతే న్న ఆయన... ‘తెలుగు దేవభాషే’ అంటార్. రహంతుల్్ల తో 
‘తెలుగు వెలుగు’ ముఖ్ముఖి...

తెలుగుప�ై అభిమానమెలా ప�ించుకునా్నరు?
మ్తృభాష నాకు తలి్ల ల్ంటది.ి నా తలి్లని ననేు గౌరవించుకోనా?చిన్నపపిటి 
నుంచి తెలుగంటే చెపపిలేనంత మమకారం. తీయనెైన తెలుగును 
మింగ్సుతే న్న ఇతర భాషల  ఆధిపత్యంపెై అసంతృపితే , ఆవేదనల నుంచే 
మ్తృభాషాభివృది్ధ , పరిరక్షణకు ఏద్  ఒకటి చేయ్లన్న తపన కలిగింది 
మూడు దశాబాది లుగా భాషాభివృది్ధ  పరిరక్షణకు కృషిచేసుతే నా్నర్.

ఈ కరీమింలో మీ అనుభవాలు, విజయాలు?
అమముభాషలోనే మన ఆలోచనలు వికసిసాతే యి. అందులోనే మన 
భావాలను సూటిగా, సపిషటుంగా రాయగలం. పశిచిమ గోదావరి జిల్్ల లో 
తహశ్ల్ది ర్గా పని చేసుతే న్నపుపిడు 23 రిట్ పిటీషన్ల కు తెలుగులోనే 
సమ్ధానాలు రాసి పంపితే పెై అధికార్లు కోపపిడా్డ ర్. అయినా 
చలించలేదు. నా్యయసాథా నంలో విజయం సాధించా. నా కారా్యలయ్నికి 
వచేచి విదా్యర్థా ల నుంచి ర్ైతుల వరకు ధరఖ్సుతే లు, అభ్యరథాన పత్ార లను 
వార్ రాసుకునే విధంగా నమూనాలను తెలుగులో తయ్ర్ చేయించి 
అందించా. ఇసా్ల ం, క్ైైసతేవ మతాల మీద తులనాతముక అధ్యయనం చేసూతే  
తెలుగులో 10 పుసతేకాలు రాశా. తెలుగు సామెతలతో 1986 నుంచి 
1991 వరకు గీటురాయి వారపతి్రకలో ‘ఉబుసుపో క’ శ్రిషికతో వ్యంగ్య 
వా్యసాలు రాశా. 2003 లో అధికారభాషా సంఘం నుంచి విశిషటు భాషా 
పురసా్కరం అందుకునా్న. తెలుగులో డిగీరీ చదివిన నాకు 5 శాతం 
ప్ార ధాన్యత మ్ర్్కలు ఇవ్వడం వలే్ల  ఉద్్యగం వచిచింది. గుంటూర్ 
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జిల్్ల లో భూసేకరణ అధికారిగా పనిచేసేటపుపిడు భూసేకరణ అవార్్డ  
పత్ార లను తొలిసారి మ్తృభాషలో ఇచాచిం. చేయ్లన్న సంకలపిం 
ఉంటే ఏదీ అసాధ్యం కాదు.

మాతృభాష పరిరక్షణ గురిించి ఏమింటారు?
‘మ్తృభాషను పే్రమించే వాడే నిజమెైన దేశభకుతే డు’ అని గిడుగు 
రామమూరితే అనా్నర్. మ్తృభాషలో చదువుకుంటేనే ఆలోచనలు 
వికసిసాతే యి. కోర్టు లో్ల , వాదనలు, తీర్పిలు ఆంగ్లంలో ఉండటంవల్ల  
బాధితులు, ముదాది యిలకు మధ్య ల్యర్్ల  దుబాసీలుగా 
వ్యవహరించాలి్స వసోతే ంది. శాసతే ్ర సాంక్తిక విషయ్లు ఆంగ్లంలో 
ఉండటం వల్ల  ఆయ్ రంగాల ఫల్లు  ఆ భాష రాని వారికి 
ఆమడదూరంలో ఉండిపో తాయి. మ్జీ రాషటు ్రపతి అబుది ల్ కల్ం 
చెపిపినటు్ల , ‘విదా్యర్థా ల గారీ హ్యతకు, భావవ్యకీతేకరణకు మ్తృభాష 
కీలకం. మ్తృభాషలో విద్య నేరపిడం, నేర్వడం ఎంతో సులభం.’ 
అన్నఅంశాని్న బలంగా నముముతాను.

తెలుగును పాలనా భాషగా ఎిందుకు అమలు చేయలోకపో తునా్నిం?
తెలుగులోనే ఉతతేర, ప్రతు్యతతేరాలు జరగాలని అవిభాజ్య రాషటు ్ర ప్రభుత్వం 
గతంలో నాలుగు ఉతతేర్్వలను ఇచిచింది. వాటిని అమలు చేసే 
అధికార్లే లేర్. నల్్గ ండ జిల్్ల లో కలెకటుర్ ముక్తేశ్వరరావు ఈ 
ఉతతేర్్వల ఆధారంగానే  ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు తెలుగులో ఉండేల్ 
చేయగలిగార్. పాలనా వ్యవహారాలో్ల  తెలుగుకు పెదదిపీట వేశార్. అని్న 
జిల్్ల ల కలెకటుర్్ల  దీనిని ఆదరశింగా తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వం తెలుగు 
అమలు తపపి వేర్ గత్యంతరంలేని పరిసిథాతి కలిపించాలి. అపుపిడు 
పాలనా భాషగా తెలుగుకు ఆదరణ వసుతే ంది. తెలుగు మ్తృభాషగా 
ఉన్న ఉద్్యగులు లక్షల్ది మంది పనిచేసుతే నా్నర్. మీ మ్తృభాషలోనే 
దసాతే ్ర లు (ఫెైళుళు)  రాయండి. మీ మ్తృభాషలోనే కారా్యలయ 
కార్యకరీమ్లు నిర్వహించండి అని ప్రభుత్వం పో ్ర త్సహిసేతే  ఏ ఉద్్యగీ 
వెనుకాడర్. కారా్యలయ్లో్ల  కంపూ్యటర్ల వినియోగం అధికంగా ఉంది. 
వాటిని మ్తృభాషకు అనుసంధానం చేసుకోలేకపో తునా్నం. ఇటీవల 
రాషటు ్ర ప్రభుత్వం ఒక తెలుగు సాఫ్టు వేర్ ఉచితంగా ఇచిచినా దాని్న ఇన్ 
సాటు ల్ చేసుకోవడంలో విపలమవుతునా్నర్. ఆంగా్ల ని్న సులువుగా 
టెైప్ చేసినటు్ల  తెలుగును కూడా టెైప్ చేసే విధానం తీసుకురావాలి.
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తెలుగు మాధ్యమ విద్యప�ై ఇప్పటి వారిలో అయిష్టత ప�రుగుతోింద్. 
కారణిం? ఆంగ్లంలో నేరిసేతేనే వేగంగా ఉద్్యగాలు వచిచి, అధిక 
సంపాదనకు అవకాశం ఉంటుందనే భ్రమతో విదా్యర్థా లు, తలి్లదండు్ర లు 
ఆ భాష మీద మోజు చూపుతునా్నర్. తెలుగువారి హృదయభాషను 
మన ప్రభుత్వం పాఠశాలలో్ల  తపపినిసరి చేయలేకపో తోంది. తన దగ్గరికి 
వచేచి భకుతే లకు తెలుగులోనే సందేశాని్నచేచి వార్ సత్యసాయి బాబా. 
అల్ తెలుగు వినక తపపిని పరిసిథాతి కలిపించార్. నా ఉదేదిశంలో 
రాజకీయ రంగంలో ఎన్టురామ్రావు ల్గా ఆధా్యతిముక రంగంలో 
సత్యసాయి తెలుగు భాషకు ఎనలేని కీరితే ప్రతిషటులు తెచిచి పెటాటు ర్. 
ఇక్కడ బాగా చదువుకుని ఎకు్కవ జీతం వసుతే ందని డాలర్ల కోసం 
విదేశాలకు వెళుతే న్న వారి గురించి ‘ఎబ్ార డ్ లో ఏముంది బ్ార డ్ నెస్ 
మీలోనే ఉంది. దానిని వదిలిపెటిటు  విదేశాలకు పో వడం పొ రపాటు’ అని 
బాబా చెపిపిన విషయ్ని్న అందర్ గుర్తే ంచుకోవాలి.

 ఆధునిక సాింకేతిక అవసరాలకు తగ్గటు్ట  తెలుగు లిపిలో 
మారు్పలు అవసరమా? “56 అక్షరాలు ఉన్న తెలుగుభాష కంటే 26 
అక్షారాలే ఉన్న ఇంగీ్లషు ఎకు్కవ వాడుకలోకి వచిచింది. ప్రపంచ భాష 
అయింది. కాబటిటు  తెలుగుభాషకు 16 అక్షరాలే పెటిటు  నంబర్ వన్ పొ జిషన్ 
కు తెసాతే ను చూడండి” అంటాడ్  నాయకుడు ఓ సినిమ్లో. భాషా 
సంస్కరతేలు ఈ పనికి పూనుకోవచుచి. తెలుగులో ఎదురయి్్య మొదటి 
సమస్య గుణింతాలు, ఒతుతే లు. అవసరమెైన అక్షరాలను, ఒతుతే లను 
వదిలించుకోవాలి. బ్ౌర న్ కొని్న సంస్కరణలు ప్రవేశపెటిటునా  తెలుగు 
ముద్రణ చాల్ లోపాలతో సాగుతూ వచిచింది. ముద్ార క్షరాల సంఖ్యను 
405 కనా్న తగి్గంచడం ఎవరికీ సాధ్యం కాలేదు. బందర్లోని కళా్యణి 
టెైపు ఫౌండష్్ర అధిపతి క్.వి. కొండయ్య అక్షరాల సొ ంపు చెడకుండా 
ముద్రణా యంత్ార నికి ఒదిగ్ విధంగా టెైపు తయ్రీలో సాంక్తిక 
మ్ర్పిలు చేసి 350 కి తెలుగు లిపి ర్పాలను కుదించార్. దీని్న 
‘కళా్యణి’ టెైపు అనా్నర్. ఇది కంపూ్యటర్ యుగం. వేగం నేటి 
యుగధరముం.  ఈ వేగానికి తటుటు కోలేనిదేదీ నేడు నిలవలేదు. 
తెలుగుభాషకు ఇది సంధిదశ. మద్ార సులో మురళ్ కృష్ణ  అనే ఇంజన్ర్ 
బాపు అక్షరాలతో సహా అందంగా అక్షర స్వర్పాలను కంపూ్యటర్ 
పి్రంటింగ్ కు అనువుగా కీబో ర్్డ  ర్పొ ందించార్. లిపిని ఇంకా 
సంస్కరించి తెలుగుభాషా స్వర్పాని్న ఆధున్కరించడానికి 
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ప్రయతి్నంచాలి. చినా్నర్లపెై లిపి భారం అధికంగా ఉంది. ఈ పరిసిథాతిలో 
మ్ర్పి రావాలి.

 కింప్్యటర్లలో తెలుగు వాడుక ఎలా ఉింద్. ఇింకా ప�ించాలింటే 
ఏిం చేయాలి? ఇపుపిడు మంచి సాంక్తిక ఉపకరణాలు వచాచియి. 
కొని్న సమస్యలు తీరాయి. ఇంకా కొని్న సమస్యలు తీరాలి. అని్న 
రకాల ఖతుల(ఫాంట్ల )ను యూనికోడ్ లోకి మ్ర్చికునే వెసులుబాటు 
ఉండాలి. రకరాల కీబో ర్్డ లు, ఖతులతో కుసీతే  పడుతునా్నం. ఈ అవసథా  
తీరాలంటే యూనికోడ్ లో మ్త్రమే పుసతేకాలు ముది్రంచమని కోరాలి. 
అల్ చేసేతే  ప్రపంచంలో ఉండే తెలుగువాళుళు ఎక్కడి నుంచెైనా తెలుగు 
పుసతేకాలను, వా్యసాలను కంపూ్యటర్లలో సులభంగా చదవగలుగుతార్, 
రాయగలుగుతార్. విషయ్లను వెతకగలుగుతార్. రాషటు ్రంలోని 
ప్రభుత్వ వెబ్ సెైట్ల ను తెలుగులోకి అనువదించనునా్నర్. తెలుగు 
రాయడానికి, తెలుగులో సమ్చారం చదవడానికి, చూడటానికి 
అనుకూలంగా బ్ౌర జర్్ల  ఉండేల్ చూడాలి. సమ్చారం అంతా తెలుగులో 
డాకు్యమెంట్ ర్పంలో అందుబాటులో ఉండాలి. ఆర్ భిన్న ర్పాలో్ల  
ఏక సంక్త లిపి తెలుగు ఫాంట్ అభివృది్ధ  చేయ్లి. తెలుగు అక్షర 
కరీమం సరిచూసుకోవడానికి పదాల విశే్లషణ సాఫ్టు వేర్ అభివృది్ధ  
చేయ్లి. ఇది ఉచితంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి. గౌతమి, 
వేమన, పో తన, అకృతి వంటి 50 కి పెైగా యూనికోడ్ ఫాంటు్ల  
అందుబాటులో ఉనా్నయి. ఇపపిటిక్ అందుబాటులో ఉన్న తెలుగు 
వాడే పద్ధతులను ప్రజలో్ల  ప్రచారం చేయ్లి.

 తెలుగు కీరతేనలకు దిగివచిచిన దేవుళుళు బమెముర పో తన, 
కంచర్ల గోపన్న (రామదాసు), తా్యగయ్య, అన్నమయ్య, ఉమర్ అలీషా 
ల్ంటి ఆధా్యతిముక వేతతేలు, సంగీతకార్లు, మహాభకతే గాయకులు, 
భగవంతుని దయ్నుగరీహాలపెై తమకు హకు్క ఉన్నటు్ల గా రచించిన 
కీరతేనలన్్న తెలుగులో ఉనా్నయి. ఆ కీరతేనలు విని దేవుళ్ళు దిగి 
వచాచిరని బడాయిపో తుంటాం. వాళళు భాషను మ్త్రం దెైవ భావన 
లేకుండా అగౌరవ పర్సాతే ం. ఇదేం న్తి? రామభదు్ర డు పలికిసేతేనే 
భాగవతం తాను పలికానని పో తనే స్వయంగా చెపుపికునా్నడు. ఇక 
పో తన రాయలేక వదిలేసిన పదా్యలను రాముడే వచిచి తెలుగులో 
పూరించాడన్, తాన్షాకు డబుబీ చెలి్లంచి రామదాసును చెర 
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విడిపించాడన్ ఎనో్న గ్పపిలు చెపుపికుంటాం కదా! అల్ంటపుపిడు 
తెలుగు దేవభాషే కదా! ఒక వేళ అల్ అనిపించకపో తే మనలో ఏద్ 
తేడా ఉన్నటే్ల .

మీ ‘మహా నిఘింటువు’ యజ్ిం ఎింత వరకు వచిచిింద్... దాని లక్ష్యిం?
మహా నిఘంటువు నిరాముణం తెలుగు భాషాభివృది్ధకి ద్హదం చేసుతే ంది. 
అదింకా ఆరంభ దశలో ఉంది. తెలుగునేల భిన్న ప్ార ంతాలో్ల ని ప్రజల 
తెలుగు మ్ండలికాలు, ఆయ్ ప్ార ంతాలక్ పరిమితమెైన కొని్న వేల 
ప్రతే్యక పదాలు ఇపుపిడున్న నిఘంటువులో్ల  లేవు. దీంతో ప్రసుతే తమున్న 
నిఘంటవులు కొంత మేరక్ ఉపయోగపడుతునా్నయి. ఆయ్ కొతతే  
పదాలని్నంటిన్ సేకరించి, వరస కరీమంలో పేరిచి కొతతేగా నిఘంటువు 
నిరాముణం చేసేతే  ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కొలే్ల ర్ ప్ార ంతంలో 
పదుల సంఖ్యలో  చేపల పేర్్ల   వాడుకలో ఉనా్నయి. కమమురి, కంసాలి 
ఇల్ ప్రతీ కుల్నికి, వృతితేక్ ప్రతే్యకమెైన పద సంపద ఎంతో ఉంది. 
ఇదంతా నేడు కనుమర్గ్ైపో తోంది. ఇవన్్న నిఘంటువులో చేరాచిలి. 
హ�ైదరాబాద్ లోని ‘ఫెల్ల  ఓవర్’ లను చూసి కొందర్ పలె్ల  వాసులు 
‘పెైదార్లు’ అనా్నర్. తాను చూసిన వసుతే వుకు తన భాషలో ప్రతి 
మనిషీ ఒక పేర్ పెటుటు కుంటాడు. ఆ పేర్ను గౌరవించి నిఘంటువులో్ల  
చేర్చికున్న జ్తి ఆ జ్తి భాషా బలపడతాయి. మన పాలకులు, 
సాహితీవేతతేలు, అధికార్లు ఈ సతా్యని్న గరీహించి ముందుకు నడవాలి.

భాషా పరిరక్షణలో ప్రసార మాధ్యమాల పాత్ర?
తెలుగుభాషా పరిరక్షణకు రామోజీరావు చితతేశుది్ధతో తన వంతు 
ప్రయత్నం చేసుతే నా్నర్. ఆయన వ్యకితేగా చేసుతే న్న ప్రయతా్నలను 
ప్రభుతా్వలు ఒక వ్యవసథాగా చేయ్లి. ప్రభుత్వ కారా్యలయ్లో్ల  తెలుగు 
సాఫ్టు వేర్ వినియోగంలో అధికార్లు పడుతున్న ఇబబీందులి్న 
‘ఈనాడు’ వంటి తెలుగు పతి్రకలు సునాయ్సంగా అధిగమిసుతే నా్నయి. 
ఇల్ంటి సులభమెైన సాంక్తిక మెలకువలు అందరికీ వివరించి, ఆయ్ 
సాఫ్టు వేర్ లను ప్రభుతా్వనికి అందించి సాధారణ పౌర్లు సెైతం 
వినియోగించేల్ సాయం చేయ్లి. పతి్రకలు తెలుగుపెై అనురకితేని 
పెంచేందుకు కృషి చేయ్లి. తెలుగుభాషకు సేవ చేసే వాళళును గురితేంచి 
వారి పరిచయ్లను అందర్ ప్రచురిసేతే  ఆ సూఫూరితే మరింతమంది 
భాషాభిమ్నులను తయ్ర్ చేసుతే ంది.
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 నూర్ బాషా రహంతుల్్ల  1959 ఏపి్రల్ 18న గుంటూర్ జిల్్ల   
కంకటపాలెంలో జనిముంచార్. నూర్ బాషా రోషన్ బ్, మౌల్లీ 
దంపతులు ఆయన తలి్లదండు్ర లు. ఎం.కాం. చదివిన రహంతుల్్ల  
వివిధ పతి్రకలో్ల  తెలుగు భాష, పరిపాలన సంబంధమెైన వా్యసాలు 
ప్రచురించార్. వివిధ అంశాలపెై 10 తులనాతముక పరిశ్లనా గరీంథాలు 
రాశార్. అని్న మ్ండలికాల పదాలతో ఆధునిక అవసరాలు తీర్టు్ల గా 
తెలుగు మహా నిఘంటువు నిరాముణం, తెలుగు లిపి సంస్కరణ, పాలనా 
వ్యవహారాలు తెలుగులో సాగించడం కృషి చేసుతే నా్నర్.

 మీ కారా్యలయింలో తెలుగు వినియోగింప�ై ఎలాింటి శరీదధ  
తీసుకుింటునా్నరు? ఈ విషయింలో సహో దో్యగుల తోడా్పటు?
మ్ కారా్యలయంలో గతంలో ఆంగ్లంలో ఉన్న అని్న దరఖ్సుతే  
నమూనాలను తెలుగులోకి మ్రిపించా. మ్ నుంచి జరిగ్ ఉతతేర 
ప్రతు్యతతేరాలన్్న విధిగా తెలుగులోనే నిర్వహించాలని ఆదేశించా. దాని్న 
వంద శాతం అమలు చేసుతే నా్నం. సాధ్యమెైనంత వరకు అని్న అధికారిక 
కార్యకరీమ్లో్ల  తెలుగుక్ ప్ార ధాన్యత ఇసుతే నా్నం. ముఖ్యంగా 
నా్యయసాథా నాలతో చేసే ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలన్్న తెలుగులోనే 
నిర్వహించేందుకు కృషి చేసుతే నా్నను.

 ఉన్నతాధ్కారులకు పని ఒతి్తడి ఉింటుింద్ మరి మీరు తెలుగుకు 
సమయిం ఎలా కేటాయిసు్త నా్నరు? అధికార భాష అమలు కావడానికి 
ఉన్నతాధికార్లే ఆటంకం అన్న వాదనలునా్నయి. మీర్మంటార్?
నెలలో ర్ండు, మూడు రోజులు అమముభాష సేవ కోసం క్టాయించలేనంత 
పని ఒతితేడి ఏమీ లేదు. ఉన్న సమయ్నే్న ప్రణాళకాబద్ధంగా 
వినియోగించుకుంటునా్నను. వ్యకితేగా ఏ ఉన్నతాధికారీ అధికారభాష 
అమలయి్్యందుకు ఆటంకమని నేను అనుకోను. వ్యవసథాలో 
ఉన్నతాధికార్లు అధికారభాష తెలుగును పకా్కగా అమలు  
చేయడానికి కొని్న ఇబబీందులు ఎదుర్్కంటునా్నర్. ఆ సమస్యలు 
తొలగించాలి్స ఉంది. తెలుగు రాషాటు ్ర లో్ల  జరిగ్ ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలన్్న 
తెలుగులో ఉంటూ ఇతర రాషాటు ్ర లు, క్ంద్రంతో జరిపే ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు 
ఆంగ్లంలో ఉనా్న ఫరా్వలేదు. అయితే అంతర్గత ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు 
తెలుగులోనే ఉండాలన్న నిబంధన, అమలయి్్యల్ అధికార భాషా 
సంఘం ఒతితేడి తీసుకురావాలి.
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ఏ కారా్యలయింలోన�ైనా కీలక పతా్ర లు ఆింగ్లిం, హిిందీలో్ల నే ఉింటాయి. 
మరి సగటు తెలుగువాళళు పరిసిథితి ఏింటి?
దేశంలోని వివిధ రాషాటు ్ర ల మధ్య, ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల మధ్య 
సేతుభాషగా ఇంగీ్లషు ర్పొ ందడమే అధికారభాషగా తెలుగు అమలుకు 
ప్రధాన అవరోధంగా కనిపిసోతే ంది. ఆంగ్లం ప్రభావం ముందు ప్ార ంతీయ 
భాషలు వెలవెలబో తునా్నయి. తెలుగుజ్తికి గౌరవం దకా్కలంటే 
ర్ండ్  జ్తీయ అధికార భాష తెలుగు కావాలి. అందుకు తెలుగు 
ఎంపీలందర్ కృషి చేయ్లి. పార్లమెంటులో రాషటు ్ర విభజన సమయంలో 
తెదేపా ఎంపీ హరికృష్ణ  తెలుగులో మ్టా్ల డతానంటే సీపికర్ ఎగతాళగా 
చూశార్. ర్ండ్  అధికారభాషగా గురితేసేతే  హిందీ వాళళుల్ పార్లమెంట్ లో 
తెలుగులోనే మ్టా్ల డొచుచి. క్ంద్ర ఉతతేర్్వలను తెలుగులో పొ ందవచుచి. 
హిందీ వల్ల  హిందీ మ్టా్ల డేవాళుళు ఎని్న ప్రయోజనాలు పొ ందుతునా్నరో 
అవన్్న తెలుగువాళుళు కూడా పొ ందవచుచి. సాథా నిక భాషలోనే 
సమ్ధానాలు ఇవా్వలని సమ్చార హకు్క చటటుం నిబంధన. ఇక్కడేమో 
తెలుగులో సమ్చారం ఇవ్వడం లేదు... ప్రభుత్వ దసాతే ్ర లు తెలుగులో 
ఉంటే సమసే్య లేదు. సమస్య అంతా ఆంగ్లంలో ఉండటం వల్లనే. 
ఎని్నకలో్ల  బా్యలెట్ పేపర్ తెలుగులోనే ముది్రసాతే ర్. ఎందుకో తెలుసా? 
చటటుం గటిటుగా చెబుతుంది కాబటిటు . ఇదే చటటుం తెలుగుభాష అమలుకు 
కూడా వరితేంచాలి. చటటుం, నిరభాంధం ఉంటే తెలుగు అమలుకు ఆటంకమే 
ఉండదు.

ప్రసు్త తిం విశ్వవిదా్యలయాలో్ల  పరిశోధన ఎలా ఉింద్?
మన భాషను మనమే పాడుచేసుకుంటూ పో తునా్నం. తెలుగు మీద 
అన్యభాషల ప్రభావం ఉందని పరిశోధనలు చేశార్గాన్, ఫల్నా భాష 
మీద తెలుగు ప్రభావం ఉందని ఒక్కర్ పరిశోధన చేయలేదు. ఈ పని 
తెలుగు విశ్వవిదా్యలయం చేయ్లి. విదా్యర్థా లను పో ్ర త్సహించాలి.

 ముసి్ల ంలకు తెలుగులోనే నిఖ్నామ్ ర్పొ ందించార్. దానిపెై 
సపిందన...తెలుగులో పెళళు తంతు జరగాలనే కోరిక తెలుగువారిలో 
పెర్గుతోంది. వివాహ విధి వాధానమంతా మనకు తెలియ్లి అంటూ 
సామల రమేష్ బాబు తన ఇదదిర్ కొడుకుల పెళళు తెలుగులోనే చేశార్. 
కవిరాజు తి్రపురనేని రామసా్వమి పెళళుళళున్్న తెలుగులోనే చేయ్లని 
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ఉద్యమం చేపటాటు ర్. వెనిగళళు సుబాబీరావు ‘పెండి్ల  మంత్ార ల వెనుక 
బండారం’ అనే పుసతేకంలో తీవ్రమెైన ప్రశ్నలు కూడా లేవనెతాతే ర్. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వక్ఫూ బో ర్్డ  ఉర్ది లో ముది్రంచిన 8 పేజీల పెళళుపుసతేకం 
నిఖ్నామ్ ఖ్జీలకు సరఫరా చేసుతే ంది. దీని్న తెలుగులో ముది్రంచాలని 
వక్ఫూ బో ర్్డ కు రాశాను. ప్రసుతే తం తెలుగులో కూడా నిఖ్నామ్లు 
అందుతునా్నయి.

 ప్రసు్త తిం మన సాహిత్యిం పరిసిథితి? తెలుగు సాహితా్యని్న 
యువత ఆకరిషించాలింటే...?
ప్రసుతే తం తెలుగులో చదివితే మంచి జీతాల్చేచి ఉద్్యగాలు రావేమో 
అన్న భ్రమలో ఉనా్నర్. ఇక తెలుగులో విజ్్ఞ న శాసతే ్ర సాహిత్యం అంత 
ఎకు్కవగా రాలేదు. కంపూ్యటర్ రంగంలో నిలదొకు్కకోవాలంటే ఆంగ్లం 
బాగా రావాలి అనుకుంటునా్నర్. కంపూ్యటర్ కోసం తెలుగును 
బలిపెటటుడమంటే ఎలుకలునా్నయని ఇంటిని తగులబెటటుడమే. పొ ర్గు 
రాషటు ్రం కరా్ణ టకలో మ్తృభాష కన్నడం కాని వార్ైనా సర్.. మూడ్ 
భాషగానెైనా కన్నడం చదవాలి్సందే. కన్నడం లేకుండా అక్కడ పాఠశాల 
విద్య పూరితేకాదు. ప్రభుతో్వద్్యగాలో్ల  15 శాతం మ్ర్్కలు కన్నడ 
మ్ధ్యమం వాళళుకు పో ్ర తా్సహకంగా క్టాయించార్. ఇల్ంటి విధానాలు 
మనమెందుకు అమలు చేయలేక పో తునా్నం. భాషను సాహితా్యనికి, 
కవితా్వనికి మ్త్రమే పరిమితం చేసేతే , భాషతో పాటు ఆ భాష 
మ్టా్ల డేవార్ వెనుకబడి పో తార్. అందుక్ భాషను ఉపాధితో 
ముడిపెటాటు లి. అపుపిడే యువతరంలో తెలుగుపెై అభిమ్నాని్న పో ్ర ది 
చేయగలుగుతాం.

(తెలుగు వెలుగు ఆగసుటు  2014)
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 8. సరీ్వస్ కమీషను్ల  
   తెలుగు సేవ చెయా్యలి ! 

-గూరీ ప్ -2,3 సరీ్వసు ఉద్్యగాల భరీతేకి కసరతుతే  చేసుతే న్న సరీ్వస్  
కమిషను్ల
-తెలుగు మ్ధ్యమ విదా్యర్థా లకు ఛాను్స ఇవా్వలి
-5 శాతం అదనపు మ్ర్్కలతో పో ్ర త్సహించాలి
-తెలుగు మ్టా్ల డే జనం సమస్య తీర్చి పో స్టు  లు
-తెలుగుభాషలోనే వ్యవహారాలు సాగాలి
-ప్రజలతో మమేకమెైతేనే రాషాటు ్ర ల అభివృది్ధ
-జనం భాషకు ప్రభుతా్వలు పటటుం కటాటు లి్సందే

 తెలుగుభాషకూ, తెలుగు విదా్యర్్ధ లకూ సేవ చేసేందుకు 
సరీ్వస్ కమీషన్ల కు మంచి అవకాశం వచిచింది. త్వరలో ఆంధ్రప్రదేశ్ , 
తెలంగాణా రాషాటు ్ర లు ర్ండూ భారీ ఎతుతే న గూరీ ప్ -2,3 సరీ్వసు 
ఉద్్యగాలను భరీతే చేయబో తునా్నయి. వటిలో ముని్సపల్  కమిషనర్ , 
ఏసీటీఓ, సబ్  రిజిసాటు ్ర ర్ , డిపూ్యటీ తహసిల్ది ర్ , అసిసెటుంట్  లేబర్  ఆఫీసర్ , 
అసిసెటుంట్  డెవలప్ మెంట్  ఆఫీసర్ , ఎక్ై్సజ్ టెనషిన్  ఆఫీసర్ , ఎక్ై్సజ్ సబ్  
ఇన్ సెపికటుర్ , అసిసెటుంట్  సెక్షన్  ఆఫీసర్ , సీనియర్  ఆడిటర్ , సీనియర్  
అకౌంటెంట్ , జూనియర్  అకౌంటెంట్ , జూనియర్  అసిసెటుంట్ , 
గారీ మపంచాయతీ సెక్రీటరీ ల్ంటి ఉద్్యగాలునా్నయి. తెలుగు ప్రజలతో 
వ్యవహరించే ఉద్్యగాలే ఇవన్్న ఐ.ఏ.ఎస్ , ఐ.పి.ఎస్ . ల్ంటి 
ఉన్నతోద్్యగాలు కావు. తెలుగు ప్రజలతో మమేకమైె వారితో 
ముఖ్ముఖి తెలుగులో మ్టా్ల డుతూ వారిమధే్య నివసిసూతే  వారికి 
సేవలందించే ఉద్్యగాలు. తెలుగు ప్రజల సమస్యలను సరిగా్గ  విశే్లషణ 
చేయ్లి. గరాీ మ సామ్జిక, ఆరిథాక వ్యవసథా  పెై తగిన అవగాహన 
తెచుచికోవాలి. ప్రజ్ పరిపాలన పరిజ్్ఞ నం పెంచుకోవాలి. అక్కడి ప్రజలు 
వారి భాషలో చెపేపి సమస్యలు, పరిషా్కరాలు, సూచనలు వినాలి, 
రాయగలగాలి . ఈ నెైపుణా్యలన్్న ప్రజల భాష లో తెలుగు మ్ధ్యమంలో 
చదివిన వారిక్ ఎకు్కవగా ఉంటాయి.
తెలుగు విదా్యరుధ లకు ఎని్న ఉదో్యగాలు? 
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 ఈ ఉద్్యగాలలో తెలుగు మ్ధ్యమం దా్వరా డిగీరీలు చేసిన 
వారికి ఎని్న దకు్కతాయనేదే నేటి ప్రశ్న. జనముభూమిన్ మ్తృభాషను 
మర్వకండి అని పదే పదే తెలుగు నేతలు విజ్ఞపితే  చేసుతే నా్నర్. మన 
తెలుగుకు ప్ార చీన భాష హో దా రాకుండా అడు్డ పడిన తమిళులతో 
పో రాడి మరీ సాధించార్. ప్ార చీన భాషా క్ంద్ార ని్న కూడా తెలుగు 
నేలపెైకి త్వరలో తేబో తునా్నర్. ప్రజల భాషకు పరిపాలనలో పటటుం 
కడతామనే నాయకుల వాగాది నాలు ర్ండు రాష్ార టాలో్ల  వినబడుతునా్నయి. 
తెలుగును ఉపాధి వనర్గా మ్రాచిలని అందర్ కోర్తునా్నర్. 
కొందర్ైతే ప్రజల భాష పదికాల్లపాటు పాలించాలని తపిసుతే నా్నర్ 
కూడా. తెలుగు విదా్యర్్ధ లు ఎకు్కవ సంఖ్యలో ఉద్్యగాలు పొ ందేల్ 
ప్రజ్ సేవ (పబి్ల క్  సరీ్వస్ ) చేసే బంగారం ల్ంటి అవకాశం మన సరీ్వసు 
కమీషన్ల కు వచిచింది.

తెలుగు మ్ధ్యమ అభ్యర్థా లను ఆదరించాలి
 2012 ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో్ల  చేసిన తీరామునాలు 
ప్రకటించిన విధానాలు చూసేతే  తెలుగు ప్ార ణం పో సుకొని తిరిగి 
లేసుతే ందనిపించింది. కాల గమనంలో మన ఆశలు న్ర్గారిపో య్యి. 
2016లో కూడా మళ్ళు అవే అంశాలపెై అవకాశాలు అనే్వషిసుతే నా్నం. 
తెలుగునాట తెలుగు మీడియం విదా్యర్్ధ లకు పో టీ పరీక్షలో్ల  ఇంగీ్లషు 
చదువు వల్ల , విదేశాలో్ల  కొలువులవల్ల  డబుబీ సంపాదన విపరీతంగా 
ఉంది కాబటేటు  అటు జనం పర్గులు పెడుతునా్నర్. ఇక్కడే ఉండి దేశ 
ప్రజలక్ సేవ చెయ్యండి, విదేశాలకు పో కండి అని వావిల్ల, కాళోజీ 
ల్ంటి మహన్యులు ఎంతగా చెపిపినా ఎవర్ వినలేదు. వినటం 
లేదు. కారణం తెలుగు మ్త్రమే చదివితే ఉద్్యగాలు రాని పరిసిథాతి 
ఉంది. తెలుగు భాష దా్వరా కూడా ఉద్్యగాలూ, డబుబీ వసుతే ంటే 
అపుపిడు కొందర్ైనా సా్వరథాం కొంత చంపుకొని తెలుగులో విద్యభా్యసం 
చేసుతే నా్నర్. భాషతో సాంక్తిక, ఆరి్ధక విషయ్లను ముడిపెటటుకుండా 
అభివృది్ధ  సాధ్యం కాదు. సమసతే  వ్యవహారాలు మ్తృభాషలో జరిగ్ 
దేశాలే అభివృది్ధ  చెందుతాయి. భాష పేర్తో ఐక్యత కోర్ వాళుళు ఆ 
భాషను బ్రతికించటానికి కూడా కృషి చెయ్్యలి. మ్తృ భాషను 
పరిరక్ించుకోవాలి్సన బాధ్యత మనదే పో ్ర తా్సహకాలు కావాలి.
 తెలుగు మీడియంలో చదివిన విదా్యర్థా లకు పో టీ పరీక్షలో్ల  
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పో్ర తా్సహకాలు ప్రకటిసేతే  తెలుగు మనుగడకు ద్హద పడుతుంది. గూరీ ప్  
1, గూరీ ప్  2 సరీ్వసు ఉద్్యగాలలో డిగీరీ తెలుగు మీడియంలో చదివిన 
వారికి గతంలో ఇచిచిన మ్దిర్ 5% పో ్ర తా్సహక మ్ర్్కలు ఇసేతే , 
తెలుగులో కారా్యలయ వ్యవహారాలు నడిపే వాళుళు రంగపవే్రశం చేసాతే ర్. 
కొంతవరక్ైనా ఆఫీసులో్ల  తెలుగు బతికి బటటుకడుతుంది. తెలుగు 
విూడియంలో చదివితే ఉద్్యగా ల్సాతే యన్న ఆశతో కొంత మందెైనా 
తెలుగులో చదువుతార్. తెలుగులో చదివిన అధికార్లు 
కారా్యలయ్లో్ల  జరిగ్ పనులని్నటికీ ‘’కొతతేపదాలు’’ పుటిటుసాతే ర్. తెలుగు 
పదకోశాలు అమలవుతాయి. పరిపాలనకు పనికొచేచి శాసీతే ్రయ తెలుగు 
తయ్రవుతుంది. అధికార భాషగా తెలుగును అమలు చేయ్లనే 
పటుటు దల, ఆకాంక్ష ఉంటే తెలుగు మ్ధ్యమంలో చదివిన విదా్యర్థా లి్న 
పో ్ర త్సహించి అధికార్లుగా చేయ్లి. క్వలం తెలుగు మీడియంలో 
మ్త్రమే చదివిన వాడికి ఇంగీ్లషురాక పో యినా ఎటువంటి శాసతే ్ర 
సాంక్తిక రంగంలోనయినా ఉద్్యగం గా్యరంటీగా వసుతే ందనే భరోసా 
కలిపించాలి. భాషను ఉపాధికి సాంక్తికతకు ముడి పెటాటు లని దివంగత 
రాషటుప్రతి అబుది ల్  కల్ం అనా్నర్. అంటే తెలుగు మ్ధ్యమంలో చదివినా 
కలెకటుర్, డాకటుర్, ఇంజన్ర్ కాగలిగ్ విధంగా మన విదా్య వ్యవసథా  
మ్రాలి! తెలుగు మీడియంలో చదివిన విదా్యర్్ధ లకు సరీ్వసుకమీషను 
పరీక్షలో్ల  రిజర్్వషనో్ల , పో ్ర తా్సహక మ్ర్్కలో తిరిగి ఇపిపించటానికి కృషి 
చేసాతే మని 2012 ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో్ల  చేసిన ప్రకటన ప్రభుత్వ 
ఉతతేర్్వగా రావాలి్సఉంది.

 తమిళనాడు భాషా విధానం అనుసరణీయంకోయంబతూతే ర్లో 
జరిగిన ప్రపంచ తమిళ మహాసభలో్ల  తమిళ మ్ధ్యమ విదా్యర్్ధ లకు 
ప్రభుత్వ ఉద్్యగాలు సులభంగా లభించేల్ కొని్న తీరామునాలు చేశార్. 
తమిళ మీడియం అభ్యర్ది లకు ఉద్్యగాలు దొరకక పొ తే ప్రజలు పిల్ల లి్న 
తమిళ మ్ధ్యమం లో చదివించరన్, ఎవర్ చదవని భాష నశిసుతే ందన్, 
తమిళం పదికాల్లపాటు బ్రతకాలంటే ఆభాషలో మ్త్రమే చదివిన 
వారికి వెనుక బడిన కుల్లవారికి ఇసుతే న్నటు్ల గా ఉద్్యగాలలో కూడా 
రిజర్్వషను్ల  ఇవా్వలని తీరామునం చేశార్. అందుకోసం అత్యవసరంగా 
ఒక ఆరి్డన్్స తెచాచిర్. శాసన సభలో, సాథా నిక సంసథాలో్ల , ప్రభుత్వ 
కారోపిర్షను్ల , కంపెన్లలో తమిళ అభ్యర్ది లకు 20 శాతం ఉద్్యగాలు 
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ఇవా్వలని శాసించార్. తమిళనాడు ప్రభుత్వం జీవో ఎం ఎస్  నంబర్  
145 డిపార్టు మెంట్  తేదీ. 30.09.2010 దా్వరా తమిళ మీడియం లో 
డిగీరీ వరకు చదివిన అభ్యర్ది లకు రాషటు ్ర ప్రభుత్వ ఉద్్యగాలలో 20 శాతం 
రిజర్్వషన్  ఇసుతే నా్నర్. చెనెై్న హ�ైకోర్టు  కూడా 23.2.2016 న ఈ 
చటాటు ని్న సమరి్ధంచింది. ప్రమోషన్లలో కాకుండా ప్రభుతో్వదా్యగాలకు 
మొదటిసారిగా నేర్గా జరిపే నియ్మకాలకు తమిళ మ్ధ్యమంలో 
చదివిన అభ్యర్ది లకు 20% ఉద్్యగాలు రిజర్్వ చేయడంలో ఎల్ంటి 
తపూపి లేదని తేలేచిసింది. రాజ్్యంగంలోని 345 ఆరిటుకిల్ ప్రకారం ఎవరి 
భాషను వాళుళు కాపాడుకోవాలని, ఆయ్ రాషాటు ్ర లలో పాలనాభాషగా 
అధికారభాషగా అభివృది్ధ  చేసుకోవాలని కూడా తెలియ జ్సింది.
తెలుగు రాషాటు ్ర ల ‘సరీ్వస్’ కమీషన్ల  కరతేవ్యం 

 తెలుగు మీడియంలో డిగీరీ చదివిన వారికి తమిళనాడు 
తరహాలో 20% ఉద్్యగాలు రిజర్్వషన్  ఇవా్వలి ఉమముడి రాషటు ్రంలో 
1985 వరకు ఇచిచినటు్ల  పో టీ పరీక్షలో్ల  5% పో ్ర తా్సహక మ్ర్్కలు 
ఇవా్వలి. తెలుగు అభివృది్ధ  మంతి్రత్వ శాఖల పెదదిలందర్ ఇల్ంటి 
ప్రతిపాదనల అమలుకు ఆహా్వనం పలుకుతునా్నర్. అడు్డ చెపపిటం 
లేదు. కాబటిటు  తెలుగు నిర్ద్్యగులకు పో ్ర తా్సహకాలు అందజ్సే మంచి 
అవకాశం సరీ్వస్  కమీషన్ల కు వచిచింది. ఉద్్యగ నియ్మకాలు 
పూరతేయి్్య లోపు ఈ ప్రతిపాదనలను పబి్ల క్  సరీ్వసు కమీషను్ల  
ప్రభుతా్వనికి పంపి ఆమోదం పొ ందాలి. 

(సూర్య 12.11.2016)
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           9. తలెుగు వాడుక భాషలో 
           పాలన జరగాలి

 28.1.2018 తెనాలి తెలుగు మహో త్సవంలో నేను చదివి 
సమరిపించిన వినతి పత్రం: పాలనా భాషగా తెలుగుఅమలులో 
ఎదురౌతున్న సమస్యలు – అనుభవాలు -పరిషా్కరాలు తెలుగులో 
పాలన కోసం అవసరమెైన పనులన్్న చేసాతే మని ముఖ్యమంతు్ర లు 
అందర్ ప్రకటించార్. ప్రజ్సా్వమ్య పాలనలో ప్రజ్వాక్్క శిరోధార్యం.
తెలుగులో పరిపాలన కార్యకరీమం విజయవంతం కావటానికి క్వలం 
ప్రభుత్వ సాయం మ్త్రమే సరిపో దు.  ప్రజల పటుటు దల,ప్రయత్నం, 
ఆదరణ కూడా కావాలి. వాసతేవానికి అధికారభాషగా తెలుగును 
పాలనలో అమలు చేయటంలో పాలకులకు, అధికార్లకు ఇంకా 
కొని్న సమస్యలు ఎదురౌతునా్నయి. ప్రభుత్వం అవసరమెైన 
ఉతతేర్్వలు చాల్వరకు ఏనాడ్  ఇచిచింది. ఆ ఉతతేర్్వలను అమలు 
చేయ్లి్సంది అధికార్లే.  వాటిని ఎందుకు అమలు చేయలేకపో తునా్నరో 
కారణాలు తెలుసుకోవాలి. నిర్లక్ష్యంతో తెలుగులో దసాతే ్ర లను నిర్వహించని 
వారిని శిక్ించాలి. కాలయ్పనకు సహేతుకమెైన కారణాలు ఉంటే 
వాటికి పరిషా్కర మ్రా్గ లు అనే్వషించాలి. ఇపపిటి వరకు వచిచిన 
ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వలు సరిగా అమలుకు నోచుకోలేదు. ఉతతేర్వులను 
అమలుచేయటంలో అధికార్లకు కలుగుతున్న ఆటంకాల 
పరిషా్కరానికి అవలంబించదగ్గ పద్ధతులు పరిశ్లిదాది ం. 
 నేను ఒక గుమ్సాతే  సాథా యి నుండి తహసీల్ది ర్, సెపిషల్ గ్రీడ్ 
డిపూ్యటీ కలకటుర్ వరకు అనేక ఉద్్యగాలు చేశాను. తెలుగు భాషలో 
ఫెైళళు నిర్వహణ, ఉతతేరప్రతు్యతతేరాలలో నాకు ఎదుర్ైన అనుభవాలు, 
సమస్యలు, నాకు తోచిన సలహాలు పరిషా్కర మ్రా్గ లు మీతో 
పంచుకుంటాను: అనుభవం1 : ఆంగ్ల నా్యయవ్యవసథాతో: పశిచిమ 
గోదావరిజిల్్ల  మొగలూతే ర్ మండలంలో ఎమ్మురో్వగా ఉండగా 23 రిట్ 
పిటీషన్ల కు పేరావారీ జవాబులు తెలుగులోనే రాసిపంపాను. కలెకటుర్ట్ 
నుండిఫో న్. తెలుగులో ఎందుకు పంపారనే ప్రశ్న. తెలుగులోనెైతే 
జవాబులుతపుపిలే్ల కుండా సూటిగా, సపిషటుంగా ఇవ్వగలనన్, అరథాంకాక 
పో వడమనే సమసే్యరాదన్, వాటిని యధాతథంగా హ�ైకోర్టు కు 
సమరిపించమన్, కాదు కూడదంటే ఇంగీ్లషులోకితర్జా మ్ చేయించి 
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జిల్్ల  క్ంద్రం నుండే హ�ైకోర్టు కు పంపించండన్ వేడుకునా్నను. అపుపిడు 
167/19.3.1988 అనే ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వ నను్న ఆదుకుంది. దాని 
ప్రకారం ఆంగ్లంలో వచిచిన ఏ ఉతతేరం పెైనా, ప్రతిపాదనపెైనా ఎల్ంటి 
చర్యతీసుకోకుండా తిపిపి పంపే అధికారం ప్రతి గజిటెడ్ అధికారికీ ఉంది. 
తమకంటే పెై అధికార్ల కారా్యలయ్లనుండి వచిచినా సర్ ఆంగ్లంలో 
వచిచిన లేఖలను తిపిపిపంపవచుచి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల  జరిగ్ 
కషటు నషాటు లకు, జ్పా్యనికీ వాటిని ఆంగ్లంలో పంపిన అధికార్లదీ, 
కారా్యలయ్లదే బాధ్యత. ఈ జీవో పుణా్యన వార్ ననే్నమీ అనకుండా 
వాటిని ఆంగ్లంలోకి మ్రిపించి హ�ైకోర్టు లోనివేదించార్.

 మన హ�ైకోర్టు  ప్రధాన నా్యయమూరితే సంఘీ్వ ఇల్ అనా్నర్ః 
“మ్తృమూరితేకి ఎంతటిగౌరవం ఇసాతే మో మ్తృభాషకు అంతటి 
సమున్నత సాథా నం దకా్కలి. నేను తలి్లతోసమ్నంగా తలి్లభాషనూ 
గౌరవిసాతే ను. అందర్ మ్తృభాషలో మ్టా్ల డండి. నా్యయసాథా నాలో్ల  
వాదనలు కార్యకల్పాలు ఆంగ్లంలో కొనసాగడమేంటి? ఇంకా 
ఎంతకాలం ఈదార్ణం? నా్యయసాథా నాలో్ల  వ్యవహారాలు సామ్ను్యడి 
భాషలో కొనసాగినపుపిడే సామ్ను్యడికి నా్యయం అందివ్వగలం.” 
(“అమమునే మర్సాతే రా!” ఈనాడు 27-2-2006). కరీంనగర్ జిల్్ల  
సిరిసిల్ల  ఆరీ్డవో నాగ్ందర్150 పేజీల ప్రతివాదనను తెలుగులో 
ర్పొ ందించి హ�ైకోర్టు లో దాఖలు చేసేతే , దానిని హ�ైకోర్టు  కూడా 
సదభిప్ార యంతో సీ్వకరించింది. ఇందుకు ఎ.బి.క్. ప్రసాద్ గార్ హరషిం 
వ్యకతేం చేసూతే , ఆరీ్డవోకు అభినందనలు తెలియజ్శార్. (ఈనాడు 
28.6.2006) ఇల్ంటి వారిని గురితేంచి పో ్ర త్సహించాలి. 

 రాషటు ్రపతి, ఉపరాషటు ్రపతి, సుపీ్రంకోర్టు  ప్రధాననా్యయమూరితే 
ల్ంటి పెదదిలంతా కక్ిదార్ల భాషలోనే హ�ై కోర్టు లో్ల  కూడా వాదనలూ 
తీర్పిలు ఉండాలని చెబుతునా్నర్ కదా అన్న ధెైర్యంతో ఇటీవల ఒక 
క్సులో తెలుగులో ప్రతివాదన తయ్ర్చేసి తీసిక్ళతే హ�ైకోర్టు  ప్రభుత్వ 
నా్యయవాది దానిని తిరస్కరించార్. హ�ైకోర్టు లో తెలుగు వాదన చెల్లదు 
అనా్నర్. తెలుగులో వాదన తెచిచినందుకు అభ్యంతరం వ్యకతేం చేశార్.
ఇంగీ్లషులో వాదించలేని నేను డిపూ్యటీ కలకటుర్ పదవికి తగనని ఎగతాళ 
చేశార్. చివరికి నా తెలుగు ప్రతివాదాని్న ఇంగీ్లషులోకి మ్రిచి ఇసేతేనే 
తీసుకునా్నర్. హ�ైకోర్టు  సాథా యికి తెలుగు భాష ఇంకా వెళళులేదు.
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తెలుగులో వాదించుకునే పరిసితేతి ఇంకా దిగజ్రింది.
 పరిషా్కరమ్రా్గ లు : జిల్్ల  సాథా యి కోర్టు లో్ల  దిగువ సాథా యి 
నా్యయసాథా నాలో్ల  వాదప్రతివాదాలు తెలుగులో జరగాలి. తీర్పిలన్్న 
తెలుగులోనే ఇవా్వలి అని 29.3.1974 న హో మ్ శాఖ 485 నంబర్ 
తొలిసారిగా జీవో జ్రీ చేసింది. దానిని ఖచిచితంగా జిల్్ల సాథా యి 
నా్యయవాదులు నా్యయమూర్తే లు అమలు చేసేల్ చూడాలి. ఈ 
సౌలభ్యం హ�ైకోర్టు లో్ల  కూడా దొరిక్ల్ చెయ్్యలి. అని్న నా్యయసాథా నాలతో 
పాటు అని్నఆఫీసులో్ల  కూడా తెలుగులోకి అనువదించి రాయగల 
ర్ైటర్లను నియమించాలి. పో లీసు సేటుషను్ల , హ�ైసూ్కళళులో ల్గా ఈ ర్ైటర్్ల  
వివిధ పత్ార లను దసాతే ్ర లను తెలుగులో రాసి కంపూ్యటరో్ల  భద్రం చెయ్్యలి. 
ప్రతి ఆఫీసుకు అవసరమెైన ర్ైటర్లను సరీ్వసు కమీషన్ పరీక్ష దా్వరా 
నియమించుకోవాలి. ర్ైటర్లకు కంపూ్యటర్ లో తెలుగు భాషా పరిజ్్ననం 
తపపినిసరి అర్హతగా నిర్ణయించాలి. 587/28.10.1988,218/22.3.1
990,420/13.9.2005, 11/14.9.2016 జీవోల ప్రకారం రాషటు ్రంలో 
ప్రభుత్వఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలన్్న సాధ్యమెైనంత తెలుగులోనే జరగాలి. 
అని్న ప్రభుత్వ ఉతతేర్్వల జ్రీకి తెలుగు భాషనే ఉపయోగించాలి. 
ఆంగ్లం వాడకూడదు. కాబటిటు  తెలుగు ర్ైటర్ల విసతే ృత నియ్మకం వలన 
వేల్ది తెలుగు యువకులకు ఉపాధి దొర్కుతుంది. తెలుగు భాషను 
కాపాడే రక్షకులు కూడా ఏరపిడతార్. పరిపాలన పూరితేగా తెలుగులోనే 
జర్గుతుంది.
 అనుభవిం2:మ్దిరి తెలుగు ధరఖ్సుతే లు:ఒక మండలంలో 
ఎమ్మురో్వగా ఉండగా దరఖ్సుతే  ఫారాలు నింపడానికి ఆఫీసుబయట 
ఒక పెై్రవేటువ్యకితే పనిచేసూతే  ఉండేవాడు. వచిచిన వ్యకుతే ల అవసరాలనుబటిటు  
ఇంతింత ఈ ఫారం నింపడానికివా్వలని వసూళుళు చేసుతే నా్నడని 
ఫిరా్యదులు వచాచియి. ఆ ఫారాలు ఇంగీ్లషులో ఉండేవి. ఏయి్ 
పనులకోసం ఈ ఆఫీసుకు ప్రజలువసుతే నా్నర్, ఏమేమి ఫారాలు 
వాళుళు పూరించి ఆఫీసులో ఇవా్వలో తెలుసుకునా్నను. ఓపికగా 
ఆయ్ దరఖ్సుతే లు తెలుగులోకి అనువదించాను. నాలుగ్ైదు 
తరగతులు చదివిన వార్వర్ైనా పూరితేచేయటానికి వలుగా అని్నరకాల 
దరఖ్సుతే ఫారాలు తయ్రయ్్యయి. వాటిని ఆ ఊళోళుని జిరాకు్స 
షాపులని్నటికీ ఇచిచి క్వలం అర్ధర్పాయిక్ ఏఫారమెైనా అమ్ములని 
చెపాపిము. ఎవరికివార్ ఫారాలు నింపుకొని వసుతే నా్నర్. ప్రతిఫారమూ 
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నాలుగ్ైదు దశలు దాటివచేచి పద్ధతి తీసేశాం. గారీ మ పాలనాధికారి, 
ర్వినూ్య ఇనె్సపెకటుర్ సంతకాలు చేసేతే  చాలు. వాటిపెైన నేను సంతకంచేసే 
వాడిని. ఆఫీసో్ల  గుమ్సాతే ల ప్రమేయం తగి్గంది. పత్ార ల జ్రీ వేగం 
పెరిగింది.
              పరిషా్కరమ్రా్గ లు:అని్నరకాలదరఖ్సుతే లు తెలుగులోముది్రంచి 
అని్న శాఖల వెబ్ సెైట్ల లో ఉంచాలి. తెలుగుభాషా సంస్కృతుల అభివృది్ధ  
అధ్యయన కమిటీ చేసిన ఈ సూచనలు అమలు చెయ్్యలి: 1. తెలుగు 
భాషాభివృది్ధప్ార ధికార సంసథా  - ఏడు విభాగాలు : అధికార భాష అమలు, 
తెలుగుభాషాభివృది్ధ , ఈ-తెలుగు, అనువాద, ప్రచురణలు, అంతరాజా తీయ 
తెలుగుభాషాభివృది్ధ , గరీంథాలయ్లు అని్న అధికారాలతో ఏరాపిటు 
చేయ్లి. తెలుగు భాషను కించపరిచే అధికార్లను దండించే అధికారం 
ఈ సమ్స్థకు ఉండాలి.
* సచివాలయం సాథా యినుంచి గరాీ మసాథా యి వరకూ ప్రభుత్వ ఉతతేర 
ప్రతు్యతతేరాలు, ఉతతేర్్వలు అన్్నతెలుగులోనే ఉండాలి. తెలుగు 
అమలును నిర్లక్ష్యం చేసే అధికార్లపెై చర్యతీసుకునే అధికారం 
ప్ార ధికార సంసథాకు కలిపించాలి.
* తెలుగు మ్ధ్యమవిదా్యర్థా లకు ప్రభుత్వ ఉద్్యగాలో్ల  ప్రతి విభాగంలోనూ 
10శాతం రిజర్్వషను్ల  కలిపించాలి.
* అని్న ప్రభుత్వ, పెై్రవేటు పాఠశాలలో్ల  ప్ార థమిక విద్యను తెలుగులోనే 
బో ధించాలి.
* ఆంగ్ల మ్ధ్యమంలో తెలుగును, తెలుగు మ్ధ్యమంలో ఆంగా్ల ని్న 
ఒక బో ధనాంశంగాఉంచాలి. డిగీరీ సాథా యిలో అని్న సెమిసటుర్లలో తెలుగును 
తపపినిసరిగాబో ధించాలి.
* ఇంటరీముడియట్, డిగీరీల సాథా యిలో్ల  తెలుగు, సంస్కృతం మిశరీమ 
బో ధనా విధానాని్న పాటించాలి.
* హ�ైకోర్టు  నా్యయమూరితే అధ్యక్షతన ఒక ఉన్నతసాథా యి కమిటీని 
ఏరపిరిచి, నా్యయపాలనలో తెలుగు అమలు కోసం సత్వర చర్యలు 
తీసుకోవాలి. తెలుగులో తీర్పిలువెలువరించేల్ నా్యయమూర్తే లను 
పో ్ర త్సహించాలి.
* ఆనెల్ల నో్ల  ఈ-తెలుగు పద్ధతిలో తెలుగు బో ధన, అంతరాజా లంలో తెలుగు 
సాహిత్యం, శాసతే ్రసాంక్తిక గరీంథాల వా్యపితే , శాసనాల డిజిటలీకరణ, 
వెబెై్సట్ల  నిర్వహణ, కంపూ్యటర్లలో తెలుగు ఉపకరణాల అభివృది్ధకి 
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చర్యలు తీసుకోవాలి.
అనుభవిం3: పనుల జాప్యిం : 
 నేను హ�ై సూ్కల్ చదువుకు రోజూ 7 కి.మీ. కంకటపాలెం 
నుండి బాపట్ల  నడిచి వచేచి వాడిని. కుల, ఆదాయ ధృవకరణ పత్ార ల 
కోసం తహసీల్ దార్ ఆఫీసు్క వారం రోజులపాటు తిరిగ్వాడిని. ప్రతిరోజూ 
డఫేదార్ దగ్గర ఒకటే సమ్ధానం- దొరగార్ కా్యంపు క్ళాళుర్, 
ర్పురండిఅనేవాడు. ఎరరీటి ఎండ తటుటు కోలేక ఆవరణలో ఒక చెటుటు  కిరీంద 
చేర్వాడిని. ఆ చెటుటు కింద ఆనాడు అనుకునా్నను. నేను గనక 
తాసీల్ది ర్నెైతే చిన్నపిల్లలకు చకచకా సంతకాలు చేసి పంపిసాతే ను 
అని. తహసీల్ది ర్నయ్్యక మ్ట నిలుపుకునా్నను.
 పరిషా్కరమ్రా్గ లు:ఇపుపిడు ‘విదా్యర్్ధ ల సేవలో’ ర్వినూ్య’ అనే 
మంచి కార్యకరీమం జర్గుతోంది. “జనముభూమి-మన ఊర్”లో కూడా 
ఇల్ పాత పెండింగ్ క్సులన్్న పరిష్కరించవచుచి. తెలుగులో చక్కగా 
సే్వచ్ఛగా పని చేయవచుచి. కంపూ్యటరో్ల  కూడా తెలుగులో పనిచేయగలిగ్ 
సిబబీంది మనకు మంచి సంపదే. తెలుగులో కంపూ్యటర్ల వాడకంపెై 
మంచి శిక్షణ ఇపిపిసూతే  అని్న ప్రభుత్వ కారా్యలయ్లో్ల  తెలుగు ర్ైటర్ల 
సంపదను పెంచాలి.
అనుభవిం 4.అనువాదాలు, మొదటి తెలుగు అవారు్డ  : 
 2008 లో పులిచింతల ప్ార జ్క్టు లో భూసేకరణ సమముతి అవార్్డ  
తెలుగులో ఇచాచిను. అంతకు ముందు ఎల్ంటి మ్దిరీ లేని 
పరిసిథాతులో్ల  కొతతేగా అనువాదానికి స్వయంగా పూనుకొని రాసిన ఆ 
అవార్్డ  రాషటు ్రంలో మొదటి తెలుగు అవార్్డ  అయి్యంది. అధికార్ల్రా! 
ఇల్ మీర్ందుకు రాయలేర్? అంటూ అపపిటి అధికారభాషా సంఘం 
అద్యక్షులు వారి మ్సపతి్రక  పాలనాభాష (సమ్చారనేత్రం) జనవరి, 
2009, లో ఆ అవార్్డ ను ప్రచురించార్. కాబటిటు  ఎవరో ఒకర్ పూనుకొని 
కొతతే  పత్ార లి్న తయ్ర్ చేయ్లి. అవే కాలకరీమేణా మెర్గు పడుతూ 
వాడుక భాషలోకి మ్ర్తూ అందరికీ మ్ర్గదరశిక మౌతాయి.
పరిషా్కరమ్రా్గ లు:తెలుగుఅనువాదాలు ఇంకా బాగుపడాలి. ప్రసుతే తం 
ఇంగీ్లషు నుండి తెలుగులోకి, తెలుగు నుండి ఇంగీ్లషు లోకి కంపూ్యటర్ 
పెై జరిగ్ అనువాదాలు సవాలక్ష లోపాలతో ఉనా్నయి. తెలుగువార్ 
సాంక్తికంగా ఎంత ఎదిగినా నేటివరకూ అనువాద యంత్ార ల తయ్రీలో 
బాగా వెనుకబడే ఉనా్నర్. కారణం సర్వ సమగరీ తెలుగు-ఇంగీ్లషు 
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నిఘంటువు లేకపో వటమే! 
 అనువాదాలను తపుపిలే్ల కుండా చేసి ఇచేచి సాఫ్టు వేర్ల 
తయ్రీదార్లపెై తెలుగు ప్రజలు,నాయకులు దృషిటు  సారించాలి. మంచి 
తమిళంలో ఉతతేమ సాఫ్టు వేర్ ను ఎంపిక చేసి, దాని ర్పకరతేకు 
కన్యనూపింగుండ్రనాథ్ పేర్తో ర్.1 లక్ష నగదు అవార్్డ , ప్రశంసపత్రం 
ప్రతి సంవత్సరం ఇసుతే నా్నర్. తెలుగులో కూడా ఉతతేమ సాఫ్టు ‘వేర్ లు 
తయ్ర్చేసిన సాంక్తిక నిపుణులకు, తెలుగు భాషకు ఉపకరించే 
సులభ ఉపకరణాలను తయ్ర్ చేసిన సాంక్తిక పరిఙ్్ఞ నులకు 
తెలుగు వెైతాళకుల పేర్మీద పో ్ర తా్సహక బహుమతులు ఇవా్వలి. 
మనకు కూడా కొలిచాల సుర్శ్ ,వెన్ననాగార్జా న, రహమ్న్ ల్ంటి 
కంపూ్యటర్ తెలుగు లిపి సాంక్తికులు చాల్మంది ఉనా్నర్. 
తెలుగులోకి తర్జా మ్లో తపుపిలు రాకుండా మెర్గు పరిచే వారికి 
ఆరి్ధక సహాయం చెయ్్యలి. అనువాద ఉపకరణాలు లెక్కకు మికి్కలిగా 
రావాలి. ఆనెల్ల నో్ల నూ ఆఫెల్ల నో్ల నూ వాటిని విరివిగా లెకి్సకను్ల  వాడుకునే 
సౌలభా్యలు కలగాలి. యంత్ార ను వాదాలకూ, లిప్యంతరీకరణకూ, 
విషయ్లకు అకారాది సూచికలను తయ్ర్ చేయటానికీ, వెతకటానికి 
అనుకూలంగా తెలుగులోకంపూ్యటర్ వాడకం పెరగాలి. తెలుగు నుండి 
ఇంగీ్లషు తదితర భాషలో్ల కి అల్గ్ ఇంగీ్లషు నుండి తెలుగులోకి తర్జా మ్ 
చేసే ఉపకరణాలు ఇంకా పూరితేగా అభివృది్ధ  చెందలేదు. అనువాదంలో 
చోటుచేసుకుంటున్న లోపాలను తపుపిలీ్న సరిదిదదిటానికి తెలుగు 
సాంక్తిక నిపుణులు అందర్ పూనుకోవాలి. ఈ అనువాద సామ్గిరీ 
ఎంత నాణ్యంగా అభివృది్ధ  చెందితే తెలుగులో పాలన అంత నాణ్యత గా 
ఉంటుంది. ఫెైళళు కదలికలో వేగం పెర్గుతుంది. ఏ ఏటికాయి్డు 
విడుదలెైన అనువాద ఉపకరణాలలో నాణ్యమెైన వాటికి 
బహుమతులివా్వలి.
 అనుభవిం 5.వాడుక పదాలు: 1986-90 ప్ార ంతాల లో 
హ�ైదరాబాదు డెైర్కటుర్ట్ల  లో పనిచేసాను. నండూరి రామకృష్ణమ్చార్య 
గార్ అధికార భాషా సంఘం తర్పున నేను పనిచేసుతే న్న 
కారా్యలయ్ని్న దరిశించార్. అచచిగా తెలుగులోనే ఫెైళుళు నడిపే వారిది 
ఒక్క సీటు చూపించండి అని అడిగితే నాదగ్గరకు తీసుకొచాచిర్. 
ఆయన నా ఫెైళళును చూసి ఆనందం వ్యకతేంచేశార్. ఆంగ్ల పదాలకు 
అర్ధం తెలియకపో తే భయపడకుండా అందరికీ వాడుక్ైన ఆంగ్లపదాలనే 
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తెలుగులో సే్వచ్ఛగా సరళంగా రాసుతే నా్నర్. ఇదే మేము కోర్తున్నది” 
అని ప్రశంసించార్. 
 “సార్, తెలుగు మ్తృభాషగా గల ‘తెలుగు ముసి్లములు’ 
నిఖ్నామ్ను తెలుగులో ప్రచురించి ఇవ్వమని కోర్తునా్నరని వారిని 
అడిగితే వక్ఫూ బో ర్్డ  వారిని సంప్రదించార్. కొని్న ఉర్ది  పదాలు తెలుగు 
ముసి్లములు కూడా పలుకుతార్ కాబటిటు  వాటినే తెలుగులో ప్రచురిసేతే  
చాలు అనా్నర్.
 2009 లో అధికార భాషాసంఘం అధ్యక్షులు ఏ బి క్ ప్రసాద్ 
గారికి ఐ.కొండలరావు గారి ఉర్ది  –తెలుగు నిఘంటువును 
అందజ్శాను. 2009 ఏపి్రల్ 25వ తేదీన ఈనిఘంటువును 
పునర్ముది్రంచి విడుదలచేశార్. ఉర్ది  అకాడమీ డష్టీపీ తర్వాత 
ప్రచురించకుండా ఆపివేసిన పటేల్ అనంతయ్య కమిటీ తెలుగు-ఉర్ది  
నిఘంటువును తెలుగు అధికారభాషాసంఘం నిధులతో పూరితే 
చేయించడానికి ప్రయతి్నంచార్.
 2013 లో తెలుగు అధికార భాషాసంఘం అధ్యక్షులు మండలి 
బుద్ధప్రసాద్ గార్ కూడా తెలుగు- ఉర్ది  నిఘంటువు ప్రచురణకు 
ఆదేశించార్ కూడా. పరిషా్కరాలు:మనం మ్టే్ల డేటపుపిడు ఎల్ 
మ్టా్ల డుతామో రాసేటపుపిడు కూడా అల్నే రాసేతే  అందరికీ తేలికగా 
అర్ధమౌతుంది. ర్ైలు ను ధూమశకటం అననక్కరలేదు. ఇంగీ్లషును 
ఉర్ది ను పరభాషాపదాల పేర్తో తోసివేయ నక్కర లేదు. తెలుగు 
జనం కొని్న పరభాషా పదాలనే వాడుకలో పలుకుతునా్నర్. 
అందువలన నిఘంటువులలోకూడా వాడుక భాష పదసంపద పెరగాలి. 
వాడుకభాష లోక్ చటాటు లు, దసాతే ్ర లు మ్రాలి. ఏ పదాని్న ఎల్ వాడాలో 
తెలియజ్సే సో దాహరణ పదకోశాలు పంపిణీ చెయ్్యలి. అనేక 
అవసరాలలో ఉపయోగించేల్ మ్దిరి ఉతతేరాలను, ఆదేశాలను 
తెలుగులో తయ్ర్ చేయించి వాటిని నెట్ లో ఉంచాలి. ఫెైళళు 
నిర్వహణలో కలిగ్ అనుమ్నాలను నివృతితే  చేసే యంత్ార ంగాని్న సిద్ధం 
చెయ్్యలి. ప్రభుత్వ కారా్యలయ్లో్ల  తెలుగు భాష వాడకం పరిరక్షణ 
నిరంతర కార్యకరీమంగా సాగాలి. 
 ఆనెల్ల నో్ల నే నిఘంటువులకు కొతతే  పదాలను జోడించే అవకాశం 
అందరికీ ఇవా్వలి. ఏయి్ ప్ార ంతాలో్ల  ఏ పదాని్న ఎందుకు, 
ఎల్వాడుతుంటారో ఆయ్ ప్ార ంతాల ప్రజలనే చెపపినివా్వలి. సరిగా 
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ఉన్నటు్ల  భావించినకొతతే  పదాలను ఎపపిటికపుపిడు నిఘంటువులో్ల  
చేర్సూతే  పో వాలి. మన నిఘంటువుల సెైజు పెరగాలి. అవి జన 
బాహుళా్యనికి వాడకంలోకి విసాతే రంగా వసూతే నే ఉండాలి. వాడుక 
భాషలో నానా భాషలూ కలగాపులగంగా ఉంటాయి. అయితే అవన్్న 
ప్రజలకు బాగా అర్ధమౌతాయి. పరభాషా పదాలనే కారణంతో ఇపుపిడు 
తెలుగు వాడకంలోంచి సంస్కృతం, ఇంగీ్లషు, ఉర్ది  పదాలను 
తీసివేయలేము. ఎందుకంటే అవి మనభాషలో అంతరాభాగాలెై 
పో య్యి. తెలుగు లోపాలించటం అంటే గరాీ ంథుఇక తెలుగులో కాక, 
జనవ్యవహారంలో ఉన్న భాషలోనే పాలించడం అనే విషయ్ని్న 
మొదట గురితేంచాలి. ప్రజలు ఇంతకంటే ఇంగీ్లషే నయమని వాపో యి్ల్ 
తెలుగు అనువాదాలు ఉండకూడదు. అందరికీ అరథామయ్ి్య రీతిలో, 
సరళంగా కు్ల పతే ంగా, వేగంగా పలిక్ందుకు వలుగా ఉండేల్ తెలుగు 
మ్టలను వాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి. 
 సంస్కృతం, ఇంగీ్లషు భాషల మితిమీరిన వాడకం వల్ల , అవి 
మన భాషాపదాలను కబళంచి తామే తెలుగ్ై కూర్చినా్నయి. 
ముఖ్యంగా ఇంగీ్లషు మ్టలు జనం నాలుకలమీద విసాతే రంగా 
వాడబడుతున్నవాటిని యథాతహంగా పాలనాభాషలో వాడుకోవటం 
ఉతతేమం. ఇక ఇపుపిడు ఈ ఇంగీ్లషు పదాలను నిర్ములించడం మన 
తరం కాదు. వాటిని మన పదాలుగా అంగీకరించడమే మంచిది. 
అనుభవం 6.కంపూ్యటరో్ల  తెలుగు టెైపు సమస్యలు : 
 కంపూటరో్ల  తెలుగు టెైపు చేసేటపుపిడు తెలుగు ఫాంటు్ల  లేక 
యూన్కోడ్ లోకి మ్రచిటానికి రకరకాల సమస్యలు వచేచివి. 2009లో 
అను నుండి యూనికోడ్ లోకి మ్ర్చి ఒకమ్రకానికి anurahamthul-
la version అని నా పేర్ని పెటాటు ర్. తెలుగు భాషలో మంచిఫాంటు్ల  
అభివృది్ధ  చేశార్. సాంక్తిక పరికరాలు వచాచియి.
 పరిషా్కరాలు: అక్షర ర్పాలు పెరగాయి. లిపి, అనువాద 
సమస్యలు తగా్గ లి. ప్రపంచతెలుగు మహాసభల సందరభాంగా 
శ్రీకృష్ణదేవరాయ, పెదదిన, తిమమున, తెనాలిరామకృష్ణ , సూరన్న, 
రామరాజ, మల్లన్న, ధూరజాటి, రామభద్ర, గిడుగు, గురజ్డ, సురవరం, 
యన్.టి.ఆర్., మండలి, నాట్్స, పొ నా్నల, రవిప్రకాష్, లకి్కర్డి్డ  అనే18 
అక్షరర్పాలను విడుదలచేశార్. అనూ, సూరిల్ంటి యూన్ కోడేతర 
ఫాంట్లలో ముది్రతమెై ఉన్న విసాతే రమెైన తెలుగుసాహితా్యని్న తెలుగు 
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యూన్కోడు లోకి మ్ర్చి మ్రిపిడి సాధనాలు కూడా వచాచియి. 
 ఇపపిటికీ తెలుగు ప్రజలకు అనువాద సమస్య అల్గ్ ఉంది.
తర్జా మ్లో ఇపపిటికీ చాల్ తపుపిలు వసుతే నా్నయి. అనువాద 
ఉపకరణాలు, నిఘంటువులు, లెక్కకు మికి్కలిగా రావాలి. ఆన్ 
లెైనో్ల నూ ఆఫ్ లెైనో్ల నూ వాటిని విరివిగా వాడుకునే సౌలభా్యలు కలగాలి. 
వాటిని తయ్ర్ చేసే సాంక్తిక నిపుణులకు నిధులు పో ్ర తా్సహక 
బహుమతులు ఇవా్వలి.
 అధికార్ల దగ్గర కంపూ్యటర్ అనువాదకులి్న కూరోచిబెటిటు  
తెలుగునుండి ఇంగీ్లషుకు, ఇంగీ్లషు నుండి తెలుగుకు వందల్ది 
వాకా్యలను అనువాదం చేయించి పరిశ్లించాలి. భూత వరతేమ్న 
భవిష్యత్ కాల్లలో రకరకాల పరిసిథాతులో్ల  మనం వాడుతున్న తెలుగు 
ఇంగీ్లషు వాకా్యలకు సర్ైన అనువాదం వసుతే ందా లేదా అని పరిశ్లించాలి. 
వేర్ అర్ధం వసుతే ందా?పదాల పొ ందిక కరీమము సరిపో తోందా? అన్ 
చూడాలి.
 అనుభవిం 7 .రోమన్ లిపి:వతుతే లు, గుణింతాల ఇబబీందిని 
అధిగమించలేకనే చాల్మంది బాగా తెలుగు వచిచిన వాళుళు కూడా 
తెలుగు టెైపింగ్ జోలికి రాలేకపో తునా్నర్. లిపి సంస్కరణ కూడా 
అవసరమే. వతుతే లూ గుణింతాల బెడద లేకుండా ఒక్ వరసలో 
సాగిపో యి్ల్ రోమన్ లిపిని యంత్ార నికి తగ్గరీతిలో ఆంగ్్లయులు 
ఎంతగానో అభివృది్ధ  పరిచార్, అరబిక్ అంక్లను,భారతదేశపు 
సునా్నను అర్వు తెచుచికొని మరీ ఆంగ్ల లిపిని విశ్వవా్యపతే ం చేశార్.
ఆంగ్ల భాషనూ, అంక్లి్న మనం ఎల్గూ వాడుతూనే ఉనా్నం. ఇక 
అక్షరాలను కూడా వాడుకుంటే అధికార భాషగా రోమన్ తెలుగును 
పిల్లలకు నేరపిటం, ఫెైళళులో దా్వరా అమలు చేయటం ఎంతో 
సుళువవుతుంది
పరిషా్కరాలు:
 వతుతే లూ గుణింతాల బెడద అంటూ తెలుగు లిపిసమస్య 
సాకుతో అధికారభాష అమలును ప్రక్కన పెటటుటం కంటే అంతరాజా తీయంగా 
అమలవుతున్న లిపినే మన భాషకు వాడుకుంటే మేలు జర్గుతుంది.
దేశమంతటికీ ఉమముడి లిపిగా ఆంగా్ల క్షరాలను ఉపయోగించుకోవాలి. 
ప్రపంచం మొతతేం చదవగలిగ్ సాథా యికి ఎదిగిన ఆంగ్ల లిపిని వాడుకోవటం 
దా్వరా మన దేశ భాషలని్నంటికీ జవసతా్వలు సమకూర్తాయి.పెైగా 



119

అని్నభాషల వాళ్ళు సెల్ ఫో నులో్ల  ఆంగ్ల లిపి దా్వరానే మెసేజీలు 
ఇపపిటిక్ పంపుకుంటునా్నర్. ప్రపంచ దేశాలలో ఆంగ్ల లిపిలోని 
సంస్కృత శో్ల కాలను, అరబ్ సూరాలను చదువు కుంటునా్నర్. దేశ 
వాసులందరిన్ రోమన్ లిపి దా్వరా త్వరగా అక్షరాసు్యలి్న చేయవచుచి.
దేశ మంతటా ఒక్ లిపి ఉండటం వలన అందర్ అని్న భాషలనూ 
అర్ధం చేసుకోలేకపో యినా కన్సం అని్న భాషలనూ చదవగలుగుతార్, 
కారా్యలయ్లనుండి వచేచి ఉతతేర్్వలను చదవటం, చదివించుకొనటం 
సులువౌతుంది. లిపి దా్వరా ఐక్యత వసుతే ంది.అందువలన తెలుగులో 
పాలన వ్యవహారాలు సులువుగా జరగాలంటే వేటూరి ప్రభాకర శాసితే ్ర 
గార్ ఆనాడు కోరినటు్ల  లిపి సంస్కరణనా్న జరగాలి లేదా శ్రీ శ్రీ గారి 
సలహా మేరకు రోమన్ లిపిలో అయినా కారా్యలయ వ్యవహారాలు 
నడపాలి.

 అనుభవిం 8. తెలుగు మాధ్యమిం : తెలుగు తెలుగు రక్షణ 
అంటూ తెగ అరిచేవాళుళు తమ పిల్ల లి్న ఇంగీ్లషు మీడియంలో ఎందుకు 
చదివిసుతే నా్నర్?అనే ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఇవ్వలేని పరిసిథాతి అనేకసార్్ల  
ఎదురయి్యంది. ఇంగీ్లషు మీడియం సూ్కళళు సాథా యిలో తెలుగు బడులు 
లేవు. కారోపిర్ట్ సూ్కళళుతో పో టీ పడలేక కునారిలు్ల తునా్నయి. 
తెలుగు సూ్కళళు దా్వరా చదివితే ఉద్్యగాలు వసాతే యో రావో అనే 
సందేహమే తలి్లదండు్ర ల తటపటాయింపుకు కారణం. తెలుగు 
మ్ధ్యమంలో అసలు ఉన్నత విదే్య లేనపుపిడు ఎంత తెలుగు 
భాషాభిమ్ని అయినా, భాషో ద్యమకార్డెైనా తమ పిల్ల లి్న ఎక్కడ 
ఎల్ చదించగలడు?
పరిషా్కరాలు: 
 తెలుగు మ్ధ్యమంలో చదువులు పెరగాలి. పెై్రవేటు, కార్పిర్ట్ 
పాఠశాలలో్ల  కూడా అని్న సాథా యిలో్ల  తెలుగు మీడియం ఉండాలి. వివిధ 
వృతితేవిద్యలు, నా్యయ, వెైద్య సాంక్తిక విద్యలు కూడా తెలుగు 
మ్ధ్యమంలో నేర్వగలిగిన నాడు తెలుగు సమ్జమంతా తెలుగులో 
పాలన పరిధిలోకి దానంతట అదే వచేచిసుతే ంది. తెలుగులో ఉన్నత 
విదా్య సదుపాయ్లు అత్యంత అవసరం. తెలుగులో చదువు చెపేపిశాసతే ్ర 
సాంక్తిక విదా్య సంసథాలనూ కళాశాలలీ్న, తెలుగులో చదివే 
విదా్యర్్ధ లనూ రాయితీ లిచిచి పో ్ర త్సహించాలి. రాషటు ్రంలోని క్జీ టూ పీజీ 
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వరకూ అని్న సాథా యిలో్ల  తెలుగు భాషను తపపినిసరి చేసాతే మని 
ప్రభుత్వం వార్ ప్రకటించార్. అయితే పిల్లల పాఠ్యపుసతేకాలు వాడుక 
తెలుగులో చెయ్్యలి. సంకలనం, వ్యవకలనం ల్ంటి పదాల సాథా నంలో 
కూడికలు, తీసివేతల్్ల ంటి మ్టలు రావాలి. 

 అనుభవిం 9.పో్ర తాసాహకాలు, ఉదో్యగాలు : కోయంబతూతే ర్లో 
జరిగిన ప్రపంచ తమిళ మహాసభలో్ల  తమిళ మ్ధ్యమ 
విదా్యర్్ధ లకుప్రభుత్వ ఉద్్యగాలు సులభంగా లభించేల్ కొని్న 
తీరామునాలు చేశార్. తమిళమీడియం అభ్యర్ది లకు ఉద్్యగాలు దొరకక 
పొ తే ప్రజలు పిల్ల లి్న తమిళ మ్ధ్యమంలో చదివించరన్, ఎవర్ 
చదవనిభాష నశిసుతే ందన్, తమిళం పదికాల్లపాటు బ్రతకాలంటే 
ఆ భాషలో మ్త్రమే చదివిన వారికి వెనుక బడిన కుల్లవారికి 
ఇసుతే న్నటు్ల గా ఉద్్యగాలలో కూడా రిజర్్వషను్ల  ఇవా్వలని తీరామునం 
చేశార్. అందుకోసం అత్యవసరంగా ఒక ఆరి్డనెన్్స తెచాచిర్. శాసన 
సభలో, సాథా నిక సంసథాలో్ల , ప్రభుత్వకారోపిర్షను్ల , కంపెన్లలో తమిళ 
అభ్యర్ది లకు 20 శాతం ఉద్్యగాలు ఇవా్వలని శాసించార్.

 తమిళనాడు ప్రభుత్వం జీవో ఎంఎస్ నంబర్ 145 P & AR 
(S) డిపార్టు మెంట్-ది. 30.09.2010 దా్వరా తమిళ మీడియం లో డిగీరీ 
వరకు చదివిన అభ్యర్ది లకు రాషటు ్ర ప్రభుత్వఉద్్యగాలలో 20 శాతం 
రిజర్్వషన్ ఇసుతే నా్నర్. చెనెై్న హ�ైకోర్టు  కూడా 23.2.2016 న 
ఈ చటాటు ని్న సమరి్ధంచింది. ప్రమోషన్లలో కాకుండా ప్రభుతో్వదా్యగాలకు 
మొదటిసారిగా నేర్గాజరిపే నియ్మకాలకు తమిళ మ్ధ్యమంలో 
చదివిన అభ్యర్ది లకు 20% ఉద్్యగాలు రిజర్్వ చేయడంలో ఎల్ంటి 
తపూపి లేదని తేలేచిసింది. రాజ్్యంగంలోని 345 ఆరిటుకిల్ ప్రకారం ఎవరి 
భాషను వాళుళుకాపాడుకోవాలని, ఆయ్ రాషాటు ్ర లలో పాలనాభాషగా 
అధికారభాషగా అభివృది్ధచేసుకోవాలనికూడా తెలియ జ్సింది. కాబటిటు , 
తమిళనాడును ఆదరశింగా తీసుకొని ఒకటవ తరగతి నుండి డిగీరీ 
వరకుతెలుగుమ్ధ్యమంలో చదివిన విదా్యర్థా లకు పో టీ పరీక్షలో్ల  
పో ్ర తా్సహకాలు ఇవా్వలేరా ? తమిళనాడులో ల్గా ఉద్్యగాలలో 20% 
రిజర్్వషన్ ఇవ్వవచుచి కదా? ల్ంటి ప్రశ్నలు కొని్నచోట్ల  అడిగార్.
పరిషా్కరాలు:
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 గూరీ ప్ 1, గూరీ ప్ 2,3 ల్ంటి సరీ్వసు ఉద్్యగాలలోతెలుగు 
మీడియంలో చదివిన వారికి గతంలో ఇచిచిన మ్దిర్ 5% పో ్ర తా్సహక 
మ్ర్్కలు ఇకమీదట కూడా ఇవ్వవచుచి. తమిళ మ్ధ్యమంలో చదివే 
వారికి ఉద్్యగాల నియ్మకాలో్ల  ఐదు మ్ర్్కలు అదనంగా 
తమిళనాడులో ఇపపిటిక్ ఇసుతే నా్నర్. మనకు కోర్టు  క్సులు ఏమనా్న 
ఉంటే తెలుగు మ్ధ్యమ అభ్యర్ది లకు ఎందుకు ఇల్ పో ్ర తా్సహక 
మ్ర్్కలివా్వలి్స వసుతే ంద్  కారణాలను సపిషటుంగా తెలియజ్య్లి. ఏ 
రాషాటు ్ర నికి ఆ రాషటు ్రం వారి భాషలను ఆయ్రాషాటు ్ర ల పాలక భాషలుగా 
అభివృది్ధ  చేసుకోవాలంటే ఇల్ంటి పో ్ర తా్సహకాలు ఇవ్వకపో తే బలహీన 
భాషల రక్షణ ఎల్ జర్గుతుంది? సొ ంత వాళళు రక్షణ, ఆదరణ 
కర్వెైనందువలే్ల  మరోమ్ర్గం లేక అని్నభాషలు ఆంగా్ల ని్న 
ఆశరీయిసుతే నా్నయి.
 అంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణా రాషాటు ్ర ల సరీ్వస్ కమీషను్ల  ర్ండూ భారీ 
ఎతుతే న గూరీ ప్-2,3 సరీ్వసు ఉద్్యగాలు భరీతేచేసుతే నా్నయి. వటిలో 
ముని్సపల్ కమిషనర్, ఏసీటీఓ, సబి్రజిసాటు ్ర ర్, డిపూ్యటీ తహసిల్ది ర్, 
అసిసెటుంట్ లేబర్ ఆఫీసర్, అసిసెటుంట్ డెవలపిమెంట్ ఆఫీసర్, ఎక్్సటానషిన్ 
ఆఫీసర్, ఎక్ై్సజ్ సబ్ఇనె్సపెకటుర్, అసిసెటుంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్, సీనియర్ 
ఆడిటర్,సీనియర్అకౌంటెంట్, జూనియర్ అకౌంటెంట్, జూనియర్ 
అసిసెటుంట్, గారీ మపంచాయతీ సెక్రీటరీ ల్ంటి ఉద్్యగాలునా్నయి. ఇవన్్న 
తెలుగులో చేసే ఉద్్యగాలే. ఐ ఏ ఎస్, ఐ పి ఎస్ ల్ంటి ఉన్నతోద్్యగాలు 
కావు. తెలుగు ప్రజలతోమమేకమెై వారితోముఖ్ముఖి తెలుగులో 
మ్టా్ల డుతూ వారిమధే్య నివసిసూతే  వారికి సేవలందించే ఉద్్యగాలు. 
వర్ తెలుగు ప్రజల సమస్యలను సరిగా్గ  విశే్లషణ చేయ్లి. గారీ మ 
సామ్జిక, ఆరిథాక వ్యవసథా  పెై తగిన అవగాహన తెచుచికోవాలి. ప్రజ్ 
పరిపాలన పరిజ్్ఞ నం పెంచుకోవాలి. అక్కడి ప్రజలు వారి భాషలో చెపేపి 
సమస్యలు, పరిషా్కరాలు, సూచనలు వినాలి, రాయగలగాలి. ఈ 
నెైపుణా్యలన్్న తెలుగు మ్ధ్యమంలో చదివిన వారిక్ ఎకు్కవగా 
ఉంటాయి. 
 గూరీ ప్ 1, గూరీ ప్ 2 సరీ్వసు ఉద్్యగాలలో డిగీరీ తెలుగు మీడియంలో 
చదివిన వారికి గతంలో ఇచిచిన మ్దిర్ 5 శాతం పో ్ర తా్సహక మ్ర్్కలు 
ఇవా్వలి. తమిళనాడు తరహాలో తెలుగు మ్ధ్యమ అభ్యర్్ధ లకు 20 
శాతం ఉద్్యగాలు కూడా రిజర్్వషన్ ఇసేతే , అపుపిడు తెలుగులో 
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కారా్యలయ వ్యవహారాలు నడిపే వాళుళు రంగప్రవేశం చేసాతే ర్. ఆఫీసులో్ల  
తెలుగు బ్రతుకుతుంది. తెలుగు విూడియంలో చదివితే ఉద్్యగా 
ల్సాతే యన్న ఆశతో కొంత మందెైనా తెలుగులో చదువుతార్. 
తెలుగులో చదివిన అధికార్లు కారా్యలయ్లో్ల  జరిగ్ పనులని్నటికీ 
‘’కొతతేపదాలు’’ పుటిటుసాతే ర్. తెలుగు పదకోశాలు అమలవుతాయి.
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                    10. తెలుగు సింగీతిం - దా్ర విడ సింగీతిం 

 ఉతతేరాది వాళళు సంగీతాని్న హిందూసాథా న్ సంగీతం అన్నటు్ల గానే 
దక్ిణాది వాళళు సంగీతాని్న ద్ార విడ సంగీతం అనాలని ద్ార విడ మునే్నట్ర 
కజగం పారీటు గతంలోనే కోరిందట. నాకూ ఈ కోరిక సమంజసమే 
అనిపించింది. ఉతతేరాది సంగీతానికి పెటిటున హిందూసాథా న్ అనే పేర్ ఒక 
ప్ార ంతానో్న,మతానో్న, భాషనో సూచిసోతే ంది.అదే ఒరవడిలో కరా్ణ టక అనే 
పేర్కు అర్ధం చెపపిండి. అది కర్ణపేయమెైన, శ్రీవణానందకరమెైన 
సంగీతం అని కాక కరా్ణ టక ప్ార ంతంలో పుటిటున సంగీతం కన్నడిగుల 
సంగీతం అన్నటు్ల గా ఉంది. ఎక్కడికక్కడ ఎవరి గురితేంపు కోసం వాళుళు 
పో రాడుతునా్నర్. ద్ార విడ సంగీతం మొతాతే నికీ కలిపి ‘కరా్ణ టక సంగీతం’ 
అనే పేర్ సాధించుకున్న కన్నడిగులు కన్నడ జ్ండా కూడా 
ర్పొ ందించుకునా్నర్.
 మనకు ఎన్టు రామ్రావు తెలుగు దేశం పేర్తో ఒక పారీటు 
సాథా పించి మన ప్రజల భాష తెలుగులో రాసిన ఫెైళుళు తెసేతేనే సంతకం 
పెడతానని భీషిముంచాడు. అపుపిడు తెలుగులో దసాతే ్ర లు బాగా నడిచాయి.
అంతేకాక తెలుగు మ్ధ్యమంలో డిగీరీ చదివిన అభ్యర్్డ లకు సరీ్వస్ 
కమీషన్ పరీక్షలలో 5 శాతం పో ్ర తా్సహక మ్ర్్కలు ఇచిచి ఎకు్కవమంది 
తెలుగు చదివిన అభ్యర్్డ లు ఉద్్యగాలలోకి వచేచిల్ చేశార్. ఆతర్వాత 
ఆంధ్ార ను ఆంగ్లం కమేముసింది. అపపిటిదాకా తెలుగు మ్ధ్యమ 
అభ్యర్్ధ లకు ఇచిచిన పో ్ర తా్సహక మ్ర్్కలను ఏ నాయకుడూ 
పునర్ద్ధరించలేదు. తెలుగులో మ్టా్ల డితే తపపింటూ పిల్లల మెడలో 
పలకలు కటిటు  అవమ్నించే రోజులు దాపురించాయి. నాకు ఇంగీ్లషు 
తపపి తెలుగు రాదు అని చెపుపికోవటమే గ్పపితనమెైపో యింది. 
తెలుగుకు ఎక్కడా సాథా నం లేకుండా పో యింది. దానికి రావలసిన 
గౌరవం రావటం లేదు. పో రాడితే తపపి తెలుగు విలువ, పేర్ 
నిలవనివ్వని శకుతే లు నలువెైపుల్ కాచుకొని ఉనా్నయి.
సా్వభిమానిం ఏద్?
 తా్యగయ్య తెలుగులో తపపి మర్ భాషలోనూ పాడలేదు. తాను 
నివసించిన తమిళనాడు లో తమిళంలో కాన్, కరా్నటక సంగీతం అని 
పేర్గాంచిన కన్నడ భాషలో గాన్ కీరతేనలు రాయలేదు. తా్యగయ్య 
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తెలుగు కీరతేనలు ద్ార విడులంతా తెలుగులోనే పాడుతార్. తెలుగువార్ 
పెదదిగా తమిళ, మళయ్ళ కీరతేనలు పాడర్. దక్ిణ భారతదేశ ద్ార విడ 
సంగీతాని్న ఇంతగా ప్రభావితం చేసిన తా్యగయ్య తెలుగు కీరతేనలను 
బటిటు  దీనిని “తెలుగు సంగీతం” లేదా “ద్ార విడ సంగీతం” అనో అనకుండా 
కరా్నటక సంగీతం అని ఎందుకు అనా్నరో? ఎందుకోగాన్ తెలుగు 
సంగీతం, ఆంధ్ర సంగీత సాంప్రదాయమన్న మ్ట ప్ార చురా్యనికి 
నోచుకోలేదు. తెలుగు వాళుళు శాంత స్వభావులు. ద్ార విడ ప్ార ంతంలో 
ఎంతో విలువెైన సంగీత సంపదను తెలుగు విదా్వంసులు పో గుచేసి 
పెటాటు ర్. తమకు రావలసిన పేర్ ఇతర్లు ఎగర్సుకు పో తునా్న 
నోర్మెదపని సహనశ్లుర్ తెలుగు పెదదిలు. పక్కన కన్నడభాషను 
కించపరిసేతే  ఊర్కోము అని కన్నడిగులు ఆగరీహిసుతే నా్నర్.అయినా 
తెలుగు భాషకు నా్యయబద్ధంగా రావలసిన కీరితేని రాబటటుడంలో తెలుగు 
ప్రజలు ఉదాసీనంగా ఉనా్నర్. సంగీతమంతా తెలుగువాళళుది పెటుటు కొని 
పేర్ మ్త్రం తెలుగ్తర్లు పొ ందుతునా్నర్.
 తెలుగును ద్ార విడష్కరించినవాడు, తొలి తెలుగు 
భాషో ధ్యమకార్డు నాదృషిటులో తా్యగయి్్య. కరా్ణ టక సంగీత మంటే అది 
చెవికి ఇంపెైనది అని కొందర్ అర్ధం చెబుతార్. మర్ ద్ార విడభాషకూ 
అంత ఇంపు లేదనా అర్ధం? ఇది భాషారాజకీయమే. సంగీతానికి ఒక 
ప్ార ంతము పేరో ఒక భాషపేరో పెటేటుటపుపిడు ఆయ్ భాషల వాళుళు 
ఆయ్ ప్ార ంతాలవాళ్ళు ఆ సంగీతానికి చేసిన విశేషమెైన కృషి ఏమిట్ 
చెపిపితీరాలి. మన అన్నమయ్య తా్యగయ్య రామదాసు లు ఎవరికీ 
తీసిపో ర్. వాళుళు కరా్ణ టక సంగీతాభివృది్ధకి చేసిన కృషి పడినపాటు్ల  
చరిత్రలోకి ఎకా్కలి. కరా్ణ టక సంగీతం అని పేర్ ఎందుకు పెటాటు రో,అల్ 
పేర్ పెటిటునపుపిడు తెలుగువాళుళు మెదలకుండా ఎందుకు 
ఒపుపికునా్నరో అసలు కారణం తెలుసుకుందామనే ఈ చరచి.
 కరా్ణ టక సంగీతం అంటే దక్ిణాది సంగీతమే. కాన్ దానికి 
ద్ార విడ సంగీతం అని పేర్ పెటటుకుండా కరా్ణ టక సంగీతం అని పేర్ 
పెటటుటం వెనుక భాష ప్ార ంతాల ప్రభావం ఏమెైనా ఉందేమో 
తెలుసుకుందామని ఈ ప్రయత్నం. మరాఠీ వాడెైన పురందరదాసు 
(1484 – 1564) కన్నడంలోనే కీరతేనలు రాశాడు. అతని్న కరా్ణ టక 
సంగీత పితామహుడు, కన్నడ వాగ్్గయకార్డు అనా్నర్. అలిపిరి 
దగ్గర అతని విగరీహం పెటాటు ర్.ఆయన ఆంధ్ర పదకవితా పితామహుడు, 
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తెలుగు వాగ్్గయకార్డెైన అన్నమ్చార్్యలను గుర్వుగా భావించాడు.
అన్నమయ్యను శ్రీనివాసుని అవతారం అని పొ గిడాడు. కరా్ణ ట 
సంగీతాభివృది్ధకి కృషిచేసిన విదా్వంసులలో తా్యగరాజు, ముతుతే సా్వమి 
దీక్ితులు, శా్యమశాసితే ్ర, అర్ణాచల కవి, నారాయణ తీర్థా లు, 
విజయదాసు, రామదాసు, సదాశివ బ్రహేముంద్ర, ఊటుకూరి వెంకటకవి 
ల్ంటి తెలుగు,తమిళ,కన్నడ మహానుభావులు ఎందరో ఉనా్నర్.
ప్ార ంతాలవారిగా చూసేతే  కరా్ణ టక సంగీతానికి మద్ార సు క్ంద్రబింధువెై 
నిలిచింది. దక్ిణాది రాషాటు ్ర ల విదా్వంసులెందరో తమిళనాడు చేరార్.
కరా్ణ టక సంగీత విదా్వంసులలో తెలుగువాళ్ళు ఎకు్కవమంది ఉనా్నర్. 
పురందరదాసుకు గుర్తులు్యడూ సమకాలికుడెైన అన్నమ్చార్్యని 
కృషిని గురితేసేతే  ఆంధ్ర సంగీతమనో తెలుగు సంగీతమనో పేర్ పెటటువచుచి. 
తెలుగు వాళళును ఎల్ ఎందుకు తపిపించారో తెలుసుకోవాలి.
 దక్ిణాద్ వారిద్ దా్ర విడ సింగీతమే ఉతతేరాది వాళళు సంగీతానికి 
భారతదేశం మొతతేం కలిసిన దేశ జ్తీయ సంగీతమనే అర్ధం సుపిరించేల్ 
హిందూసాథా న్ సంగీతం అనా్నర్. దక్ిణాది అంతటా ఒక్ విధంగా 
వినపడే సంగీతానికి ద్ార విడ సంగీతం అని పేర్ పెటిటునా బాగుండేది. 
తమిళంలో ముతతేయ్య భాగవతార్,సదాశివ బ్రహముం, పాపనాశం శివం 
మళయ్ళంలో సా్వతి తిర్నాళ్,…. ఇల్ ఎందరో ద్ార విడ 
మహానుభావుల కృషి ఫలితమే ద్ార విడ సంగీతం. తన పేగులనే 
తీగలుగా వణ వాయించి పరమ శివుణి్ణ  ప్రసన్నం చేసుకునా్న రావణుడు 
గ్పపి ద్ార విడ సంగీత వేతతే  కాదా? ద్ార విడ శబ్ధమే ఉతతేరాది పాలకులకు 
ర్చించటంలేదు. సంగీతం విశ్వజన్న భాష. అది అందరికీ అర్ధమయి్్య 
ప్రపంచభాష, హృదయ భాష.మరి అందులో రాణించిన తెలుగు వాళళు 
పేర్్ల  ఆ సంగీతానికి ఎందుకు పెటటులేదు? పో న్ ప్ార ంతం పేర్తో అయితే 
విశ్వకవి జ్తీయగీతంలో అన్నటు్ల  దక్ిణాదిన ఉన్న నాలుగు 
రాషాటు ్ర లనూ కలిపి ద్ార విడ సంగీతం అనే అనాలి. ఎందుకంటే ఈ సంగీతం 
ద్ార విడ రాషాటు ్ర లలో పుటిటు  పెరిగింది కాబటిటు . తెలుగు కీరతేనలకు దేవుళుళు 
దిగి వచాచిర్ బమెముర పో తన, కంచర్ల గోపన్న (రామదాసు),తా్యగయ్,
అన్నమయ్య,ల్ంటి ఆదా్యతిముక వేతతేలు, సంగీత కార్లు, మహా భకతే 
గాయకులు, భగవంతుని దయ్నుగరీహాలపెై తమకు హకు్క ఉన్నటు్ల  
గా రచించిన కీరతేనలన్్న తెలుగులోనే ఉనా్నయి. ఆ తెలుగు కీరతేనలు 
విని దేవుళుళు దిగి వచాచిరని బడాయి పో తుంటాము. వారి భాషను 

మాత్రిం దెైవ భావన లేకుిండా అగౌరవ పరుసా్త ము.ఇదేిం నీతి?
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“పలిక్డిది భాగవతమట,పలికించెడువాడు రామభదు్ర ండట” అని 
పో తన అంతట్డే అన్నపుపిడు తెలుగును దేవ భాష అన్ ,తెలుగు 
భాషలో పాడిన సంగీతాని్న దెైవ సంగీతం అన్ అనటానికి మనక్ందుకు 
సిగు్గ ,సందేహం? సంస్కృత వాసనలేమీ సో కకుండా అచచి తెలుగులో 
లక్ష్ముదేవి హావ భావాలను ఆ రామ భదు్ర డే ఎల్ పలికించాడ్  చూడండి:
“అడిగ్దనని కడు వడి జను నడిగిన దన మగడు నుడువడని నడ 
యుడుగున్ వెడ వెడ సిడిముడి తడబడ 
నడుగిడు నడుగిడదు జడిమ నడుగిడు నెడలన్” - (శ్రీమదాంధ్ర భాగవతం 8:103)

 రామ భదు్ర డే ఇల్ తెలుగులో పలికించాడన్,పో తన రాయలేక 
వదిలేసిన పదా్యలను రాముడే వచిచి స్వయం గా తెలుగులో పూరించి 
పో య్డన్, తాన్షాకు డబుబీ చెలి్లంచి రామదాసును విడిపించాడన్.  
ఇంకా ఎనో్న గ్పపిలు చెపుపికుంటార్. అల్ంటి వాళళుకు కూడా తెలుగు 
దేవభాషే అన్, తెలుగు సంగీతం దివ్య సంగీతం అన్ 
అనిపించటంలేదా?సంగీత జ్్ననము భకితే వినా సనాముర్గము కలదే ఓ 
మనసా అనా్నడు తా్యగయ్య. సరిగమలు రాని పామర్లనోట కూడా 
అలవోకగా సాగిన రంగసథాల పదా్యలు తెలుగు వాళళు సొ ంతం 
కాదా?ఎనె్నని్న పదా్యలు ఎనో్న రాగాలతో చెవులతుపుపి వదిలేల్ 

కొిండింత దీరా్గ లు తీసి పాడుకున్నద్ తెలుగు వాళ్ళు కాదా?
కోటా్ల ది ప్రజలు విని పాడి ఆనందించే ఒక సంగీత సంప్రదాయ్నికి పేర్ 
పెటేటుటపుపిడు అందుకు నిర్ణయించిన ప్ార తిపధికలు ఏమిట్ చెపాపిలి. 
ఆ ప్ార ంతంలో నివసించే ప్రజల అభిప్ార య్లూ అడగాలి.ప్రజ్సా్వమ్య 
దేశంలో అమలు చేసే పద్ధతే ఇది.
 అన్నమ్చార్్యలు,తా్యగయ్య, రామదాసు ల్ంటి ఎందరో 
మహానుభావులు, గ్పపి తెలుగు సంగీత విదా్వంసులు అభివృది్ధ  
చేసిన సంగీతానికి తెలుగు సంగీతం అని పేర్ పెటటులేనపుపిడు ఏద్ 
ఒకరాషటు ్రం పేర్ ఎందుకు? మిగతా దక్ిణాది ప్ార ంతాలని్నటిన్ 
కలుపుకొని ద్ార విడ సంగీతం అనకూడదా? తెలుగు పెదదిలు ఆలోచించాలి.

(ఆంధ్రప్రభ 28.3.2018)
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 11. దేవుడికి తెలుగురాదు 

 తెలుగులో ప్ార రధనేమిటి నీ మొహిం? దేవుడికి తెలుగురాదు. 
-భమిడిపాటి, మనం తెలుగువాళళుం-ఏమీచాతగాని వాళళుం 
కొడవటిగంటి 
‘’జనగణమన అధ్నాయకుడెవరనుకునా్నరు? 
జ్రిజా మహారాజు’’ (మ్ర్తీరావు ‘’మళ్ళు మధుమ్సం’’)
‘’మెైల్గియిల్ ఈ ఇంగీ్లషువారికి లక్ష్యం లేదు’’ (గురజ్డ అపాపిరావు 
‘’కనా్యశుల్కం’’)
 ‘’తాజ్ కాలిన్్స  ఇంగీ్లష్  డిక్షనరీలో బదాముష్ , చంగా, చుడష్్డ , దేశ్, 
ఆంటీజీ, అంకుల్ జీ, గోరా, కురాతే , కుతాతే , కుతితే , హరామ్ జ్దా, 
హరామ్ జ్దీ, య్ర్ , మహల్ , ల్ంటి పదాలు చోటుచేసుకునా్నయి. 
‘ఇంగీ్లషు ఇంత అందమెైన భాష కావటానికి కారణం అది మొదటి 
నుండష్ ఇతర భాషల నుండి పదాలను సీ్వకరించటమే’ అని ఎడిటర్  
ఇన్ చీఫ్  జ్రిమీ బటటుర్  ఫీల్్డ   అనార్’’. (డక్కన్  కారీ నికల్  9-6-2005)
మహారాజ్, మహారాణి, మహాతాముల్ంటి ఎనో్న భారతీయ పదాలు 
ఇంగీ్లషు డిక్షనరీలో్ల కి ఎపుపిడ్  ఎక్్కశాయి. కన్సం ఈ పదాలు ఫల్నా 
భాష నుండి అర్వు తెచుచికున్నవని కూడా ఇంగీ్లషు నిఘంటువులో్ల  
గుర్తే లు పెటటుడం లేదు. అవి ఇంగీ్లషు వాళుళు స్వంతం చేసుకుంటునా్నర్. 
ఇల్ంటి పని మన భారతీయ భాషల వాళుళు ఎంత మ్త్రం చేయటం 
లేదు. అంటరానితనం వంటబటిటుంచుకున్న జనం అప్ార చ్యపు భాషల 
పట్ల  గూడా ఇదే తతా్వని్న ఆచరిసుతే నా్నర్. హింగీ్లష్ , తెలి్గష్ , భాషలు 
మ్టా్ల డుతూ అప్ార చు్యలతో ఉపాధికోసం అంటకాగుతున్న వార్, 
స్వదేశంలో సంస్కృతి, సంప్రదాయం, సాహితీవిలువలు అంటూ ప్రజలు 
వాడుకలోకి తెచిచిన అప్ార చ్యపు పదాలను కూడా నిఘంటువులో్ల కి 
తేకుండా భాష శకితేవంతం కాకుండా అడు్డ కుంటునా్నర్.
 తెలుగువాళళు గురించి, ఇంగీ్లషువాళళు గురించి, కొని్న పాత్రలతో 
మన తెలుగు ప్రముఖ రచయితలు కొని్న మర్వరాని మ్టలు 
చెపిపించార్. (సంకలనం: బూదరాజు రాధాకృష్ణ  2004): మళ్ళు 
ఒకసారి ఆమ్టలు గుర్తే  చేసుకుందాం : 
 ‘’తిట్ల కు ఇంగీ్లషూ, దీవించటానికి సంస్కృతమూ అయితే, 
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తెలుగు కూరలు బేరం చేయడానికి తపపి దేనికీ పనికి రాదు’’ 
-కొడవటిగంటి, ఐశ్వరా్య 
‘’తెలుగులో అచుచితపుపిలు లేకుండా పుసతేకం వసుతే ందని గా్యరంటీ 
లేదు’’ -కొడవటిగంటి, అనామిక‘’ఇంగీ్లషుకి తండి్ర ల్్యటిన్ . తెలుకి్క తలి్ల 
సంస్కృతం, అవటం చేత ఇంగీ్లషు తెలుగూ కలవే్వమో అని కొందరికి 
డౌటేహం’’ -భమిడిపాటి, బాగుబాగు తెలుగులో నూటికి తొంభెైతొమిముది 
అనుకరణం -భమిడిపాటి, తెలుగు వా్యకరణం తెలుగులో తలకటు్ల  
ప్రతే్యకించి పిలకలు అయిపో యినాయి అందుకని అక్షరాల తెలుగు 
వ్యకుతే లు కచటతపలు. - భమిడిపాటి, కచటతపలు.
 తెలుగులో ప్ార రధనేమిటి నీ మొహిం? దేవుడికి తెలుగురాదు. 
-భమిడిపాటి, వేషం తగాదా తెలుగు వాళళుందరిన్ భరిజాంచేది తెలుగుతో 
నిమితతేం లేనిదే. -భమిడిపాటి, తుకు్కముక్కల హకు్కచికు్కఈ పదేళళు 
మధ్య మన యూనివరిశిటీలు మూడు కన్సం య్భెై మంది తెలుగు 
డాకటుర్లను తయ్ర్చేశాయి. కాని మన భాషలో విమరశి సాహిత్యం 
ఇంచుమించు లేనేలేదు. -మహీధర, స్వయంవరణం తెలుగురాని 
వాళుళు తెలుగు పుసతేకం ఎల్గూ చదవర్. ఇంగీ్లషు చదివిన తెలుగు 
వాళుళు తెలుగు పుసతేకం క్సి చూడనెైనా చూడర్. అందుక్ తెలుగు 
రచయిత ఈనాడు అరకపుపి కాఫీకి దికు్కలేక అలమటిసుతే నా్నడు. 
-సూరా్యరావు, న్లితెరలు మనం తెలుగువాళళుం, ఏమీ చాతగాని 
వాళళుం. -కొడవటిగంటి, అనామిక గ్పపి తెలుగువాళుళు తెలుగు 
వచిచినా వాడర్. తెలుగు వాడకుండా ఉంటేగాన్ తెలుగు వాళళుచేత 
గ్పపివాళళునిపించుకోలేర్. -భమిడిపాటి, తెలుగు గరి్వంచవేలరా 
తెలుగోడా గత కీరితే తలబర్వు గలవాడా -మల్్ల ర్డి్డ , ఆంధ్రప్రభోదము
మనకి ఇంగీ్లషు అచిచిరాదని చెబితే వినా్నవు కావు. ఈ వెధవ ఇంగీ్లషు 
చదువు నించి బ్ార హాముణీయం చెడిపో తుంది. మన శాసాతే ్ర లో్ల  మ్టలు 
మనం మరిచిపో యినాము. ఆ మ్టలే తెల్ల వాళుళు దొంగతనంగా 
పటుటు కుపో యి శాసతే ్రం చెపిపినట్లల్ ఆచరించి మనరాజ్యం ల్గుకునా్నర్.
ఇంగీ్లషువాడు ‘తింక్ ‘ అనా్నడ్య్ . ఆలోచిసేతే గాన్ నిజం బో ధపడదు. 
ఇంగిలీషు వాడు సో మరితనం వొపపిడండష్. మన పుసతేకాలో్ల  మరముం 
కనుకొ్కని దొర్్ల  బాగుపడుతునా్నర్. మన పుసతేకాలు బూజ్కి్కంచి 
మనం చెడుతునా్నం. -గురజ్డ, కనా్యశుల్కం
ఇంగీ్లషు చదువుకునే వారందర్ రౌరవాది నరకాలలో పడిపో తార్. 
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-కిందుకూరి, హాస్య సింజీవని
తెలుగులో కోపం ఎటా్ల  వసుతే ంద్య్ , ఇంగీ్లషులో అనా్న -గంగాధరరావు, 
బంగార్ సంక్ళుళు
మనకి ఇంగీ్లషు రాజభాషే కాకుండా మనముధభాష కూడా అయిపో యింది. 
-లక్ష్మణరావు, అతడు -ఆమ ె
ఇంగీ్లషులో మ్టా్ల డుతుంటే కులం ఏదయిందీ అసలు తెలుసుకోలేం. 
-కొడవటిగింటి, అనుభవిం.
ఇంగిలీషో డి అమలో్ల  ఏపని చేసిన బంగారం పలుకుతుంది. ఈ 
ఇంగీ్లషువాళుళు చదువులు పెటిటు  మన వేళళుతో మనకళ్ళు పొ డుసుతే నా్నర్. 
-గురజాడ, కొిండుభట్్టయము
ఈ మ్టలన్్న మన భాషపట్ల  మకు్కవతో అన్నవే. దుర్దేదిశమేమీ 
లేదు. మంచి పలుకు లెపుపిడెైనా, ఎవరివెైనా ఉదాహరించవచుచి.
‘మన వాళుళు వటిటు  వెధవాయలోయ్ ’ అంటే ఇక మనవాళుళు 
ఎన్నటెన్నటికి వెధవాయలుగా ఉండిపో వాలి్సందే అనే కోర్్క ఆ మ్ట 
అన్నవాడికి లేదు. వళుళు బాగుపడాలి అనే ఆశ అందులో ఉంది. 
అసలు ఎపపిటి క్ైనా బాగుపడతారా అనే అనుమ్నమూ ఉంది. ఇదేం 
జ్తిరా బాబూ ఇల్ంటి మ్టలతో పొ డిసేతేననా్న కదులుతారనే 
తాపత్రయమూ ఉంది. ఇంగీ్లషు వాళుళు తమ భాషాభివృది్ధ  కోసం ఎంత 
శరీమ పడుతునా్నరో అల్ంటి శరీమ మన తెలుగు వాళుళు కూడా పడాలని 
వారికోరిక. రచయితల మనోభావాలి్న అర్ధం చేసుకోలేనంత 
అజ్్ఞ నులెవర్ తెలుగు ప్రజలో్ల  లేర్. కాకపో తే వందల సంవత్సరాల 
పాటు పరభాషల పాలనలో మగి్గపో యి నందువల్ల  సంకరీమించిన బానిస 
మనసతేత్వం సే్వచ్ఛ సా్వతంత్రం లభించిన తర్వాత కూడా 
వదులుచికోలేక పో య్ర్. దానికి నాయకులు, అధికార్లే వందల్ది 
కారణాలు చెబుతునా్నర్. కారణం తెలిసినపుపిడు తెలివిగలవాడెవడెైనా 
పరిషా్కరం కనుకు్కంటాడు. పరిషా్కరం అక్కరలేదు అనుకునేవాడు 
ప్రయతి్నంచడు. ప్రయత్నమే చెయ్యనివాడు పరాన్నజీవిల్ 
బ్రతుకుతాడు. పరాన్నజీవికి స్వంత ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలు 
ఉండవు. మర్కడు అభివృది్ధ  పరిచిందాని్న పడి మేయటం తపపి, 
తాను కూడా శరీమపడడు. ఒకవేళ శరీమ పడినా ఆయ్చితంగా ఫల్లు 
వచిచి పడటం కోసమే శరీమ పడతాడు. స్వంత గురితేంపు లేనందుకు 
సిగు్గ పడడు. సిగు్గ పడితే, సే్వచ్ఛ వచాచిక కూడా బానిస బుది్ధ  
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ప్రదరిశించడు. తన భాషకు కూడా అధికారం ఇసాతే డు. అధికారపూర్వకంగా 
తన భాషను ఉపయోగిసాతే డు. అదేమి విచిత్రమో కాన్ తెలుగువాడు 
భాషపేర్తో ఉద్యమించి రాషాటు ్ర ని్న సాధించాడు కాన్ తన భాషకు 
అధికార దండం అందించలేక పో య్డు.
 అధికార భాషా సంఘ్నికి కొని్న అధికారాలను ఇసూతే  చటటుంలో 
మ్ర్పిలు చేయ్లని ప్రభుతా్వనికి ప్రతిపాదనలు పంపినటు్ల  8-6-
2005 న ఎ.బి.క్. ప్రసాద్  గార్ నాతో చెపాపిర్. అధికారభాషా 
సంఘ్లకు ఇపపిటిక్ైనా అవసరమెైన అధికారాలు ఇవా్వలి. తిర్మల 
తిర్పతి దేవసాథా నాల అధికారిగా హిందీ వాడెైన అనిల్ కుమ్ర్ సింఘ్ల్ 
ను నియమించినపుడు విశాఖ శారదా పీఠాధిపతి స్వర్పానందేంద్ర 
సరస్వతి తెలుగురాని వ్యకితేని ఆ పదవిలో నియమించటాని్న 
వ్యతిర్కిసూతే  కోర్టు కు వెళతామనా్నర్. 21 తెలుగు కులవృతుతే లు 
ఆగమ్లు శ్రీవారి ఆలయ వ్యవసథాలో ఇమిడి ఉనా్నయి తెలుగు భాష 
రాని వ్యకితేకివి అర్ధం కావు అనా్నర్.
 ఇల్ంటివి పరిశ్లిసుతే ంటే తాడిపతి్ర దగ్గరలోని చినపొ డమల 
ఆశరీమ్ధిపతి తెై్రత సిదా్ధ ంతకరతే   శ్రీ ప్రబో ధానంద యోగి గార్ భాషల 
గురించిన ఇంకో దేవరహస్యం బయటపెటాటు ర్: దేవుళళుకు కూడా 
ప్ార ింతీయ భాషలు మాత్రమే  వసా్త యట :
 “మ్టా్ల డే భాష దేవతలకు కూడా ఉండును. అందరిన్ 
పుటిటుంచిన దేవునికి భాషలేదు గాన్, సృషిఠ ంచబడిన దేవతలకు భాష 
కలదు . దేవతలు ఏ ప్ార ంతము వారికి ఆ ప్ార ంత భాష మ్త్రమే 
తెలియును. ఒక ప్ార ంతములో తెలుగు మ్టా్ల డు ప్రజలుంటే ఆ 
ప్ార ంతములోని గుడిలో గల దేవతలకు మనుషులు మ్టా్ల డు తెలుగు 
వచుచిను. తెలుగు మనుషులు గుడికి వచిచి పో వుట వలన దేవతకు 
తెలుగు భాషనే వచుచిను. తమిళనాడు రాషటు ్రములో ఒక గుడిలోని 
దేవత ఇతర్ మీదికి వచిచి మ్టా్ల డునపుపిడు తమిళమే మ్టా్ల డుటను 
చూచాను. అల్గ్ ఆంధ్రరాషటు ్రములో కొని్న గుడులలోని దేవతలు 
మ్టా్ల డునపుపిడు తెలుగు లోనే మ్టా్ల డడమును చూచాను. 
మనము తమిళనాడుకు పో యి అక్కడి దేవతతో మ్టా్ల డవలెనని 
ప్రయతి్నంచినా, ఆ దేవతకు తెలుగు తెలియదు, కావున తెలుగు లో 
మ్టా్ల డలేదు. ఆమె తమిళములో మ్టా్ల డినా అది మనకు అరథాము 
కాదు. అదే విధముగా తెలుగు రాషటు ్రములో నేను చాల్మంది దేవతలతో 
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అక్కడక్కడ మ్టా్ల డడము జరిగినది. అపుపిడు వార్ తెలుగు 
మ్టా్ల డినా ఆ ప్ార ంతములో మ్టా్ల డు య్సలోనే మ్టా్ల డడము 
చూచాను. తెంగాణలో అక్కడి తెంగాణ య్సలో అక్కడి దేవతలు 
మ్టా్ల డడము, రాయలసీమ ప్ార ంతములోని దేవతలు రాయలసీమ 
ప్ార ంత య్సలో తెలుగులో మ్టా్ల డడము చూచాను. దీనినిబటిటు  ఏ 
ప్ార ంతము వారికి ఆ ప్ార ంత భాషే అలవాటెై యున్నదని తెలియుచున్నది.
కొని్న దేవాయముల లోని ముఖ్యమెైన దేవతలు కూడా నాతో 
మ్టా్ల డడము జరిగినది. అపుపిడు వారిని నేను కొని్న ప్రశ్నలు 
అడగడము జరిగినది. నిత్యము పూజలు చేయు పూజ్ర్్ల  
సంస్కృతములో మంత్రము చదువుచుందుర్ కదా! అపుపిడు ఆ 
మంత్రము మీకు అరథామగుచుండునా యని అడుగగా! ‘‘మ్కు తెలుగు 
భాష మ్త్రము తెలియును. చిన్నపపిటి నుండి తెలుగు భాష అలవాటెై 
పో యినది. సంస్కృతమును అపుపిడపుపిడు పూజలో మ్త్రము 
వింటునా్నము. ఆ భాష మ్కు తెలియని దానివలన వార్ ఏమి 
చెపుపిచునా్నరో ఏమ్త్రము తెలియదు అని అనా్నర్”---- .ఆచార్య 
ప్రబో దానంద యోగి ,భావము-భాష 2016

 ప్రబో ధానంద సా్వమి గారి మ్టలు నిజమేననిపిసోతే ంది. 
ఎందుకంటే నేను పేర్కు సాయిబునెైనా నాకు ఉర్ది రాదు. ఇంట్్ల  
తెలుగు మ్త్రమే మ్టా్ల డుకొనే తెలుగు సాయిబులం మేము.
నా మ్తృభాషే తెలుగు. మనందరిన్ కలిపేది తెలుగు. మనం 
ఒకరికొకరం అర్ధమయి్్యది తెలుగు భాషదా్వరానే. చివరికి మనం 
దేవుడికి పెటుటు కునే మొరకూడా తెలుగులోనే.ఇపుపిడు ప్రబో దానంద 
గారి దా్వరా కొతతేగా తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే మన తెలుగు 
ప్ార ంతంలోని దేవుళళుకు తెలుగు మ్త్రమే వసుతే ందని మరో భాష పెదదిగా 
రాదని. . తెలుగురాని దేవుళళుకు తెలుగు జనం మొరలు అర్ధం కావు.  
తెలుగునేలపెైనే అంటిపెటుటు కొని ఉన్న తెలుగువాళళుకు తిరపతి వెంకన్న 
మొదలు బో లెడంతమంది తెలుగు దేవుళుళు, తెలుగు దేవతలు 
ఉనా్నర్. విదేశాలకు పో యినోళ్్ల  పాపం తెలియని భాషలో తెలియని 
దేవుళళుకు నివేదించుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు ఇతరభాషల ఇబబీంది 
లేదు. అన్నమయ్య,తా్యగయ్య, రామదాసు ల్్ల గా మన తెలుగులోనే  
సే్వచ్ఛగా ధారాళంగా దేవుళళుకు ప్ార ర్ధన చేదాది ం. ఎందుకంటే వళళు 
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తెలుగు కీరతేనల దెబబీకు దేవుళ్ళు దిగి వచాచిర్ .

           (ఆింధ్రప్రభ 17.12.2017)
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12. లిపిని సింస్కరిించాలి

 ఆంగ్ల భాష ప్రపంచంలో అతిపెదదిభాషగా ఎదిగి ఏలటానికి దాని 
అక్షరాలు  నాలుగు బడులో్ల  ఉండటం ఒక కారణమని ఆచార్య 
ప్రబో ధానంద యోగి గార్ అంటుంటే నిజమేనా అని ఆగి ఆలోచించవలసి 
వచిచింది. ప్రపంచం లో ఎనో్న భాషలు ఉంటే లిపి నాలుగు రకాలుగా ఏ 
భాషకనా్న ఉందా అని ఆయన ప్రశి్నంచాడు. నిజమే కదా ? నాలుగు 
రకాల లిపులు ఇంక్ భాషకనా్న ఉనా్నయో లేద్  తెలిసినవాళుళు 
చెపాపిలి. చాతుర్వర్ణం మయ్ సృషాటు యామ్ అనే శో్ల కం ఆధారం చేసుకొని 
అదే మ్దిరిలో నాలుగు బడుల అక్షరాలు చేసుకునా్నర్మోనని 
ఆయన సందేహమూ వ్యకతేం చేశార్. భాష ఎదగాలంటే లిపి కూడా 
ముద్రణకు, రాయటానికి అనుకూలంగా బాగుండాలన్నమ్ట. 56 
అక్షరాలున్న మన అతిపెదది  తెలుగు లిపికి కూడా నాలుగు బడుల 
అక్షరాలు సమకూరచిలేము కాన్  ఉన్న ఒక్ ఒక్క లిపిని ముద్రణకు 
రాతకూ ఎల్ అనుకూలంగా చెయ్్యలో  ఆలోచిదాది ం.

ఇ, ణి ,ఞ ,న్య
 ఇది ఇటీవలే ఎదుర్ైన సమస్య. జ్్ఞ నము అని రాయకుండా 
జ్్ననము అని రాసేతే  ఫేస్ బుక్ అంగీకరిసోతే ంది. జ్్ఞ  అనే తెలుగు అక్షరం 
ఎక్కడ కనబడా్డ  మొతతేం పో సుటు నే తొలగిసోతే ంది. జ్్ఞ  లోని ఇణి గుర్తే  
సురక్ితమెైనదే కాబటిటు  అనుమతించాలని అభ్యర్ధన పంపాను. ఇణి 
గుర్తే  తెలుగు అక్షరమ్ల లో ఒక అక్షరం. దాని ప్రతే్యకత దానిది. ఈ 
అక్షరాని్న వదిలేదాది మ్ కాపాడుకుందామ్?అని మితు్ర లను అడిగితే 
అక్షరాని్న వదులుకోకూడదు అని కొందర్, ఇది తాతా్కలిక సమసే్య 
త్వరలో తొలగిపో తుంది అని కొందర్ అనా్నర్. యూన్కోడ్ లో ఉన్న 
అక్షరమే అయినపపిటికీ ఈ అక్షరం ఉన్న వా్యసాలను అది ఎందుకో 
తిరస్కరించి ఫేస్ బుక్ మితు్ర లను ఇబబీంది పెటిటుంది.  
 
 ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఇని్న సార్్ల  జరిగినా ఎవర్ 
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సరిగా పటిటుంచుకోని సమస్య లిపి సమస్య. మన జ్తి వెనుకబడి 
పో వటానికి, తెలుగులో చదువులు బండబారిపో వటానికి, ఇంగీ్లషుతో 
సమ్నమెైన వేగం అందుకోలేకపో వటానికి మన లిపే ప్రధాన కారణమని 
పండితులు, మేధావులు ఎపపిటినుండ్  చెబుతూనే ఉనా్నర్. అయినా 
లిపి సంస్కరణ జోలికి వెళళుకుండానే మహాసభలి్న ముగించేసుతే నా్నర్.
భాషను బాగుచేసే లిపి సంస్కరణ కార్యకరీమ్ని్న ఇపపిటిక్ైనా చేపటటుడం 
మంచిది.
 బ్రహము ఏరపిరచిన లిపి ‘బ్రహములిపి’ అనుకుంటునా్నర్మోగాని 
మనవాళుళు లిపి సంస్కరణకు భయపడుతునా్నరనిపిసోతే ంది. సవర 
భాషకు గిడుగు కొతతే  లిపిని తయ్ర్ చేశాడు అంటార్. కాన్ కొతతే  లిపి 
ఎందుకు?తెలుగు లిపినే వాడుకోవచుచికదా?కొతతే  లిపి జనామోదం 
పొ ందటం కషటుమే. భాష వాకు్క ర్పంలో ధ్వనిసేతే , ఆ ధ్వనికి సంక్తమే 
లిపి, ఈ లిపి మనిషి తన సౌలభ్యంకోసం తయ్ర్ చేసుకునా్నడు. 
మోషేకు పది ఆజ్ఞలు దేవుడు రాతి పలకల విూద హ�బూ్ర  లిపిలో చెకి్క 
ఇచాచిడట. ఎందుకంటే మోషే భాష హ�బూ్ర గనుక. మనమంతా కలిసి 
ఈ శబాది ని్న ఈ అక్షరంతో రాయ్లి. ఇల్ రాయ్లి అని నిరా్ధ రించుకుంటే 
అదే మన లిపిగా నిలబడుతుంది. ప్రపంచంలో వేల్ది బాషలకు లిపి 
లేదు. ఆ భాషలు రానురాను నాశనమెై పో తునా్నయి. క్వలం 26 
అక్షరాలతో వతుతే లు, గుణింతాలను కూడా కలిపించుకొని సాఫీగా 
యంత్ార ల విూద సాగిపో తున్న ఇంగీ్లష్  తరహలో తెలుగు లిపిని కూడా 
సంస్కరించుకోవాలి.
 భూపతి నారాయణమూరితే ‘భోధన, పాలన జనజీవన రంగాలలో 
తెలుగు’ (1998) అనే పుసతేకంలో ఇల్ అంటార్: మన లిపిలో 
ఉపయోగం లేని అక్షరాలు మూడ్వంతు వరకు ఉనా్నయి. వాటిని 
రదుది చెయ్్యలి. ఉ,ఖ,ఘ,ఞ,ఝ,థ,ణ వగ్ైరా అక్షరాలను తీసి వేయ్లి్స 
ఉంది. చెైనా 3 సార్్ల  తన లిపిని సంస్కరించింది. శాసతే ్ర సాంక్తిక 
పరికరాలకు అనుకూలంగా లిపిని తయ్ర్ చేసుకునా్నర్. అల్గ్ 
తెలుగు లిపిని కూడా సంస్కరించాలి. అపుపిడే అధికార భాషగా తెలుగు 
రాణించగలదు. లిపిని సంస్కరించటం వల్ల  అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్న 
నిరక్షరాసు్యలి్న కూడా అక్షరాసు్యలుగా చేయటం తేలిక అవుతుంది.’’ 
ఇపపిటిక్ మనం ఋ,బుూ,ఌ ,ఁ,ఱ,చ,జ,ల్ంటి అక్షరాలను 
వదిలించుకునా్నము. ‘’అక్షర దీక్ష’’ వాచకాలో్ల  క్వలం 30 అక్షరాలే 
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ఉపయోగించార్.
 బూదరాజు రాధాకృష్ణ  ‘’భాషాశాసతే ్ర వా్యసాలు’’ (1990) అనే 
పుసతేకంలో ఇల్ అనా్నర్. ‘’నిజ్నికి పారిశరాీ మిక విప్లవం, సాంస్కృతిక 
పునర్జీజావనం మొదలెైన రోజులో్ల  యూరప్ లోని దేశాలు ల్టిన్ , గీరీకు 
భాషల ప్రభావం నుంచి వేరపిడి దేశభాషలో్ల  సమసతే  వ్యవహారాలు 
జర్పుకోవటం మొదలుపెటిటునపుపిడు ఇపుపిడు మనం పడుతున్న 
కషాటు లన్్న తామూ అనుభవించాయి. అని్న సమస్యలూ మనక్ రాలేదు. 
ప్రయత్నలోపం వల్ల , భాషాస్వభావ పరిజ్్ఞ న లోపం వల్ల , 
మ్తృభాషాభిమ్న లోపంవల్ల , తెచిచిపెటుటు కున్న చికు్కలే మనక్కు్కవ. 
ఉపయోగం వల్ల  భాష పెర్గుతుంది. తెలుగును అధికార భాషగా 
వినియోగించినపుపిడు అదే సహజంగా అభివృద్ధవుతుంది.’’
 ‘’...56 అక్షరాలున్న తెలుగు భాషకంటే 26 అక్షరాలే ఉన్న 
ఇంగీ్లషు ఎకు్కవ వాడుకలోకి వచిచింది, ప్రపంచ భాష అయి్యంది. కాబటిటు  
తెలుగు భాషకు 16 అక్షరాలే పెటిటు  నంబర్  వన్ పొ జిషన్  తెసాతే ను 
చూడండి..’’ అంటాడొక నాయకుడు సినిమ్లో. అది అతను 
భావావేశంలో సాధ్యసాధా్యలను గమనించకుండా అన్నమ్ట 
అయినపపిటికీ భాషా సంస్కరతేలు ఈ పనికి పూనుకోవచుచి. తెలుగులో 
ఎదురయి్్య మొదటి సమస్య గుణింతాలు, వతుతే లు. వటివలన 
అక్షరానికి కిరీందా పెైనా మరో ర్ండు లెైను్ల  సథాలం అవసరమవుతుంది. 
టెైపుమిషను, కంపూ్యటర్ లలో అక్షరాలు ముది్రంచేటపుపిడు ఈ 
విషయం తెలుసుతే ంది. ఇంగీ్లషులో క్వలం AEIOU అనే అచుచిలతో 
మిగతా 21 హలు్ల లు కలిసి భాష ఒక్ లెైనులో సాఫీగాసాగి పో తుంది. 
‘’తెలుగు లిపి పరిణామం’’ అనే వా్యసంలో డాకటుర్  తిర్మల రామచంద్ర 
వెలిబుచిచిన కొని్న అభిప్ార య్లివి. ‘’..తెలుగు లిపి గుండ్రంగా అవటానికి 
2500 ఏళుళు పటిటుంది. అంతకు ముందు ఇవి అడ్డపు, నిలువు గీతలే. 
భాష ధ్వనిర్పం. ఈధ్వనికి సంక్తాలే లిపులు. అచుచి వచిచిన 
తర్వాత లిపి స్వర్పం మరింత సుందరమయి సిథారపడింది. ఇక్షా్వకుల 
కాలంలో శిలుపిలు అక్షరాలకు ఒంపులు వయ్్యరాలు చేకూరాచిర్. 
అక్షరాల నిలువు గీతలు అడుగున పొ డవెై కుడి వెైపునకు వంపు 
తిరిగాయి. శాలంకాయనుల కాలంలో కొని్న అక్షరాల తలపెై అడ్డగీత 
ఏరపిడింది. కొని్న అక్షరాలు గుండ్రతనం వదిలి కోణాకారం దాల్చియి. 
విషు్ణ కుండినుల కాలంలో తలపెై అడు్డ గీత అని్న అక్షరాలపెై కనిపించింది. 
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వరి కాలంలో ‘ళజా ’ ఆనే వింత అక్షరం ఉండేది. తర్వాత అంతరించింది. 
చాళుక్య లిపి చక్కగా నిలువుగా ఉంటుంది. నన్నయ కాలం నుంచి 
వేంగీ చాళుక్య లిపిలో మ్ర్పిలు ప్ార రంభమెై 200 ఏళళుకు కన్నడ, 
తెలుగు లిపులు విడిపో య్యి. తెలుగు మరీ గుండ్రమెై పో యింది, 
కన్నడ లిపి కోణాకార మయి్యంది. నన్నయ్య కాలపు అక్షరాలకు 
మధ్యన అడ్డంగా గీత గీసేతే  తలకటుటు  దగ్గర తెగుతుంది. అంటే తలకటుటు  
సగమూ, తకి్కన అక్షరం సగమూను. కాకతీయుల అక్షరాలలో 
తలకటుటు  చిన్నదెై తకి్కన భాగం పెదదిది కావటంతో అక్షరాలు పొ ంకంగా, 
దీరఘావర్తే లంగా అయి అందం వచిచింది. ప, హలు తలకటుటు  
విదిలుచికునా్నయి. చాప, జలె్ల డ వంటి వాటిలో ‘త ఒతుతే ’ వంటి గుర్తే  
19వ శతాబదింలో సి.పి. బ్ౌర న్  పెటిటుంచాడు. మరో వింత అక్షరం అరసున్న. 
16వ శతాబాది నికి ముందు కనిపించదు.
 ముఖ్్యక్షరాలు ఎంతగా మ్రాయో గుణింతాల గుర్తే లు 
అంతకు ర్ండింతలుగా మ్రాయి. కారీ వడి మర్క్క ర్పం వలపల 
గిలక ‘కరము’ అని వ్ార యడానికి కమ్  అని వ్ార సేవార్. ఈ విధంగా తెలుగు 
లిపి 23 వందల సంవత్సరాలలో ఎనో్న మ్ర్పిలు పొ ంది నేటికీ 
ర్పానికి వచిచింది. ప్రసుతే త యంత్రయుగంలో ఎనో్న మ్ర్పిలు 
పొ ందవచుచి. లోహాక్షరాలు చేతితో పేర్చికొనే అవసరం పో యి, ఆంగ్లంలో 
ల్గా మోనోటెైప్  యంత్ార లలోను, లెైనోటెైప్  యంత్ార లలోను టెైప్ ల్గా 
కొటేటు  వరకు అభివృది్ధ  చెందింది. అక్షరాలను విడగ్టిటు  కలిపే పద్ధతిలో 
స్వర్పాలు గూడా ముందుకనా్న మ్రాయి. కంపూ్యటర్  దా్వరా 
కంపో జ్  చేసే పద్ధతి ప్రసుతే తం గ్పపి విప్లవం. ఒకచోట వాడిన మ్ట 
పలుచోట్ల  అక్షరర్పం దాలేచి పద్ధతి కూడా వచిచింది. శరీమ తగి్గంచుకొని 
ల్ఘవం కోర్ మ్నవుని బుది్ధ  ఈ వర్ణమ్లలోనూ ఎనో్నమ్ర్పిలు 
తలపెటటువచుచి.
విజయ లిపి –భారతి లిపి 
 భారతదేశం లోని అనేక భాషల లిపులను కలపటానికి ఉమముడి 
లిపులను తయ్ర్ చేయటానికి కొని్న ప్రయతా్నలు జరిగాయి : సత్య 
సాయిబాబా కోరికమేరకు కన్నడ –తెలుగు లిపులను కలిపి విజయ 
లిపి ర్పొ ందించే ప్రయత్నం జరిగింది. శ్రీకృష్ణదేవరాయల సముృతి 
చిహ్నంగా.. విజయనగర సామ్్ర జ్్యని్న జ్ఞపితే కి తెచేచిల్ ‘విజయ లిపి’ 
అని పేర్ పెటాటు ర్. బాబా చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ చేశార్. మద్ార సు 
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ఐ.ఐ.టి. పొ ్ర ఫెసర్ వడా్డ ది శ్రీనివాస చకరీవరితే భారతి లిపి ర్పొ ందించార్. 
పెరియ్ర్ రామసా్వమి కూడా తమిళ అక్షరమ్లను ఆధున్కరించారట.
ఇవన్్న ప్రజలకు లిపి బాధలు తొలగించటానిక్. 
  ‘’కొని్న తెలుగు ముద్ార క్షరాలు అచుచి కూరపిర్లకు విసుగు 
పుటిటుంచేవి. తెలుగు లిపిలో ఉన్న కి్లషటుత వల్ల  తెలుగులో అచుచి 
కూరచిటానికి (కంపో జింగ్ కు) చాల్ ప్రయ్స పడేవార్. ఉదాహరణకు 
ఆనాడు అచుచిలో ఉపయోగిసుతే న్న అర్ధచంద్ార కారంలో వేర్క వరా్ణ నికి 
కిందరాసూతే  ఉండిన రావడి కూర్పి చాల్ శరీమ కలిగించేది. దీని్న సి.పి. 
బ్ౌర న్  తెలుగు శాసనాలలో ఉన్న గుర్తే ను నమూనాగా గరీహించి ల్ంటి 
ర్ండు ర్పాలు కలిపించార్. ఈ సంస్కరణల వల్ల  కూరపిర్లకు కొంత 
శరీమ తగి్గంది. అచుచి కూర్పి కొంత మేరకు వేగవంతమయి్యంది. ఈ 
కొతతే  ర్పాలకు ‘బ్ౌర న్  రావళుళు’ అనే పేర్్ల  కలిగాయి. ఇల్గ్ ప,వ,న, 
స, ల విషయంలో లిపిలో ఉన్న సామ్్యని్న బటిటు  పొ రబాటు పడటానికి 
అవకాశం ఉన్న దాని్న గరీహించి కన్నడంలో ఉన్నటు్ల  ఈ అక్షరాలలో 
సపిషటుంగా మ్ర్పి కనబడే విధంగా టెైపులు పో త పో యించి సి.పి.బ్ౌర న్  
వాటిని వాడుకలోకి తెచాచిర్. కాని ఇవి తెలుగులో నిలిచినటు్ల  
కనబడదు. బ్ౌర న్  కొని్న సంస్కరణలు ప్రవేశ పెటిటునా, తెలుగు ముద్రణ 
పెకు్క లోపాలతో సాగుతూ వచిచింది. ముద్ార క్షరాల సంఖ్యను 405 
కనా్న తగి్గంచటం ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాలేదు. బందర్లోని కళా్యణీ టెైపు 
ఫౌండష్్ర అధిపతి క్.వి. కొండయ్యగార్ అక్షరాల సొ ంపు చెడకుండా 
ముద్రణా యంత్ార నికి ఒదిగ్ విధంగా టెైపు తయ్రీలో సాంక్తిక 
మ్ర్పిలు చేసి, 350కి తెలుగు లిపి ర్పాలను కుదించార్. దీని్న 
‘‘కళా్యణీ టెైపు’’ అనా్నర్. తకు్కవ వ్యవధిలో అచుచికూరిచి తకు్కవ 
వ్యయంతో తెలుగు పుసతేకాలు ముది్రంచవలసిన అవసరం ఏరపిడింది. 
దీనికి తెలుగు లిపి ప్రతిబంధక మెైంది. అది ముద్రణకు అనుకూలంగా 
లేదు. గుణింతపు గుర్తే లు (తలకటుటు లు, గుడులు, సుడులు) 
మొదలెైనవి అక్షరానికి పెైనా కిందా ఉండటం, సంయుకాతే క్షరాలు, 
ది్వతా్వక్షరాలూ, వటి గుర్తే లు కొని్న సూటిగా అక్షరం కింద ఉండటం, 
అక్షరాలు అధికంగా ఉండటం అనే అంశాలు తెలుగు లిపిలోని కి్లషటుతకు 
ముఖ్యమెైన కారణాలు. ఇల్ంటి కి్లషటుత వలే్ల  తెలుగులో పుసతేక ముద్రణ 
వేగంగా జరగటం లేదు. లోపాలను తొలగించి తెలుగు లిపి సంస్కరణ 
తపపినిసరిగా జరపవలసి ఉంది.
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 మన మీనాడు కంపూ్యటర్  యుగంలో పురోగమిసుతే నా్నం. 
పరిణామ్లను ఆహా్వనిసుతే నా్నం. వేగం నేటి యుగధరముం. ఈ వేగానికి 
తటుటు  కోలేనిదేదీ నిలవదు. మందకొడిగా అక్షరాలు కూడా నడక 
సాగించలేవు. తెలుగు భాషకు ఇదొక సంధియుగం. మద్ార సులో 
మురళ్కృష్ణ  అనే ఇంజన్ర్ బాపు అక్షరాలతో సహా అందంగా అక్షర 
స్వర్పాలకు కంపూ్యటర్  పి్రంటింగ్ కి అనువుగా కీ బో ర్్డ లు 
ర్పొ ందించాడు. లిపిని ఇంకా సంస్కరించి తెలుగు భాషా స్వర్పాని్న 
ఆధున్కరించటానికి ప్రయతి్నంచాలి్సన అవసరం ఎంతెైనా ఉంది.’’ 
ప్రభుత్వం, అధికార భాషా సంఘం తెలుగు విశ్వవిదా్యలయం 
‘’లిపి సంస్కరణ’’ కొరక్ై నడుము బిగించాలి.
 ఒకసారి నేనే నా్యయమూరితేనయ్్యను. రంపచోడవరం మొబెైల్  
సబ్  డివిజనల్  మేజిసేటు ్రట్  . అంతా గిరిజనులు, మన అచచి తెలుగువాళుళు, 
ఆహా, ఇంక్ం తెలుగులో తీర్పిలివొ్వచుచి అని ఆనందపడుతూ 
వెళాళును. అక్కడా పదిమంది ల్యర్్ల  ‘యువరానర్ ’ అంటూ 
ప్రత్యక్షమయ్్యర్. ఆంగ్ల భాషాకోవిదులెైన అడ్వక్టు్ల  నల్ల కోటు్ల  వేసి 
నాముందుకొచిచి, నేను తెలుగు నా్యయం మ్త్రమే చెపపిబూనటం 
అపూర్వం, సాహసం, ప్రమ్దభరితం అని ఆంగ్లంలో ఉపదేశించార్. 
అడివిలో కూడా ఆంగ్లమేనా ఇక నా తెలుగ్క్కడ తలీ్ల? అని 
తడుముకునా్నను, మదనపడా్డ ను. వాది, ప్రతివాది, సాక్షులు అంతా 
తెలుగులో చెబుతునా్నర్. వాళుళు చెపిపింది చెపిపినటు్ల  వాంగూములం 
టెైపు చేయమంటే ‘’తెలుగు టెైపు మిషన్  లేదు, అయినా అది కషటుం, 
విూర్ ఇంగీ్లషులోకి మ్రిచి చెపపిండి కొడతాం’’ అని సిబబీంది ఇబబీంది 
పడా్డ ర్. శకితేచాలనివాడు సాధుత్వం వహించినటు్ల గా బహుశా 
తెలుగును అభిమ్నించే నా్యయమూర్తే లంతా ఇటువంటి ఇబబీందులి్న 
నెగు్గ కు రాలేక మౌనం దాల్చిరని సా్వనుభవం మీద అరథాం అయి్యంది.
 కంపూ్యటర్్ల చాచియి, కోర్టు లో తెలుగు సాఫ్టు వేర్  
వాడుకోవచుచిగదా అని కొందర్ ఉచిత సలహాపడేశార్. నిజమే గదా 
అని కంపూ్యటర్  అడిగాం. ఇసాతే మనా్నర్ అయితే దానికి ఇంగీ్లష్  కీబో ర్్డ 
ఉంటుంది. ఇంగీ్లష్ లో కొడితే తెలుగు అక్షరాలు ప్రత్యక్షమవుతా 
యనా్నర్. మ్డుమీద కొడితే మోకాలు పగిలినటు్ల  ఈ బాధ 
మనకెిందుకు తెలుగు మ్టలే్న ఇంగీ్లషులో కొడదాం తేలికగా 
పనెైపో తుంది annaru kondaru అసలు విషయం అరథాంకాకుండా 
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పో తుంది annaru inkondaru ఇల్ంటి తీర్పిలు ఎవర్ 
ఒపుపికొంటారండష్ అని ఇంకొంత మంది ఆకరోీ శించార్. వతుతే లు 
గుణింతాలతో పడిలేచి చచేచికంటే, యంత్ార నికి అనువెైన ఆంగా్ల క్షరాలతో 
పనిచేసుకోవచుచి గదా అపుపిడు మన తెలుగును ఇంగీ్లషొ చిచినోళళుంతా 
చదువుతార్, తదా్వరా అంతరాజా తీయ సాథా యికి ఎదిగిన ఇంగీ్లష్  
సౌలభా్యలన్్న మనం కొటేటుయవచుచి అనా్నరింకొందర్ . అయ్యవారిని 
చెయ్యబో తే కోతి అయినటటువు తుందేమోనని అనా్నర్ మరికొందర్. 
ఆచరచి అంతటితో ఆపాము.
 ఇంతకీ తెలుగుకు వెైభవం తేవటానికి ప్రభుత్వం నడుం 
బిగించిదనే వారతేలు, ప్రజల భాషకు పటటుం కటటుడానికి పలుచర్యలు 
తీసుకుంటామని అధినేతలు ప్రకటించటం సంతోషాని్న కలిగిసుతే నా్నయి. 
ఎన్టురామ్రావుగార్ నా్యయ పంచాయితీలు ఏరాపిటు చేయ్లని 
ప్రయతి్నంచార్. అవి వసేతే  ప్రజల భాషలో తీర్పిల్సాతే యి. పరాయి 
పీ్ల డర్్ల , పరాయిభాష, పరాయి ప్ార ంతం ల్ంటి సమస్యలు ఉండవు. ఏ 
భాషలో నా్యయసాథా నం తీర్పిలిసుతే ంద్  అదే నిజమెైన అధికార భాష. 
తెలుగుకు ఆ సాథా యి రావాలి అని నాఆకాంక్ష! ఇంగీ్లషు ప్రభావంతో 
తెలుగు తెల్లబో తోంది. ఆధునికులు మ్టా్ల డే నాలుగు ముక్కల 
తెలుగులో మూడుమ్టలు ఇంగీ్లషువే ఉంటునా్నయి. ఇంగీ్లషు 
మ్టలతో చక్కగా కలిసి పో యి కొతతేరకం ‘’తెలి్గష్ ‘’ భాష తయ్రయింది. 
ప్రసుతే తం ‘’తెలి్గష్ ‘’ వరవిహారం చేసోతే ంది.  
 సంస్కృతం, తమిళంతోపాటు తెలుగు కన్నడ భాషలను కూడా 
ప్ార చీన భాషలుగా క్ంద్రం ప్రకటించింది. ప్ార చీన హో దాతో వచేచి నిధులి్న 
ఆధునిక అవసరాలకు వినియోగించాలనే వాదనలు అపుపిడే 
మొదలయ్్యయి. చెైనా భాష తమిళంకంటే ప్ార చీనం. వార్ లిపి 
ఆధునిక అవసరాలకు అనువుగాలేదని చాల్సార్్ల  
సంస్కరించుకునా్నర్. మనం కుండపెంకుల మీద, బండరాళళుమీద 
రాసుకుంటున్న రోజులలో ఒక లిపి సహితం లేని రషా్యవాళుళు, 
జపాన్ వాళుళు వారి భాషలను ఆధునిక అవసరాలకు అనువుగా 
మ్రాచిర్. మన లిపిని మనం ఎందుకు మ్ర్చికోలేము? జ్తి 
ఎదుగుదలకు కావలసింది వారి భాషను ప్ార చీనహో దాతోపాటు ఆ 
భాషను ఆధునిక అవసరాలకు కూడా సరిపడేల్ తీరిచిదిదుది కోవడం. 
భాషాభిమ్నంతో పాటు ప్రజల నిత్య జీవితానికి సంబంధించి పాలనా 
వ్యవహారాలలో స్వభాష పెతతేనం చేయ్లి.                                                                                       
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  తెలుగు లిపి ఎనో్నసార్్ల  మ్రింది
  “ఇంపు చేయవచుచి కంపూ్యటరందుండు
  అచచిరాల బెడద ఖచిచితముగా
  అలవికానిదంటు అనే్వషణకు లేదు
  తెలిసి నడుచుకొముము తెలుగు బిడ్డ

  ఉన్నలోపములను తిన్నగా సవరించి
  తలి్లభాష నున్నతముగా తీరిచిదిదిది
  అపపిగింపవోయి అధికార పీఠాని్న
  తెలివి తెచుచికోని తెలుగు బిడ్డ

  అరయ యూనికోడు కందర్ కరీమముగా
  మ్రి మ్తృభాష మనుగడకును
  సహకరించినపుడె సంపూర్ణ సమృది్ధ
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  

  లోటు పాటులుంటె న్టుగా సవరించి
  పాటు చేసి తెలుగు మీట నొకు్క
  ఎలుకలున్న వంచు యిలు్ల  తగలేతుమ్
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ

  లిపిని సంస్కరించి అపర వజ్రముముగా
  తీరిచి దిదిది  చూడు తెలుగు భాష
  రాజ పీఠమునక్ తేజసు్స నందించు
  తెలిసి నడుచు కొముము తెలుగు బిడ్డ  “

     --- ఆకురాతి గోపాలకృష్ణ
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లిపిని మారుచికోవడిం ఎిందుకు ?
 ఇంగీ్లషు సాథా యిలో మన భాషకుకూడా అభివృది్ధ  చేసిన 
య్ంతి్రక సదుపాలు కలిపించడం కోసమే. వాసతేవానికి లిపి సంస్కరణ 
యంత్ార లకనుగుణంగా జరగాలి. కంపూ్యటర్ లలో వాడకానికి ప్రసుతే తం 
తెలుగు సాఫ్టు వేర్ లో ఏయి్ సమస్యలు తలెతుతే తునా్నయో వాటిని 
నిశితంగా, పరిశ్లించి నిరంతరం వాటిని బాగుచేసే నిపుణులి్న 
నియమించాలి. పరిశోధకులి్న పో ్ర త్సహించాలి. అల్ంటి మంచి పనులు 
ఏవ ఏళళుతరబడి తెలుగువాళుళు చేసి తెలుగు ప్రజలకు తెలుగు దా్వరా 
సౌకర్యం కలిపించలేదు. 
 భాషను పాడుచేసుకోవడం, మళ్ళు బాగుచేసుకోవాలన్న 
అలోచనే లేకపో వటం, అరకొరగానెైనా చేపటిటున పనిని పూరితే చేసుకోలేక 
చతికిల పడుతూ ఆంధు్ర లు ఆరంభ శూర్లు అన్న నానుడిని సారథాకం 
చేశార్. 
 పూర్వం మన భాష నశించిపో తుందే అని కొంత మంది 
నాయకులెైనా బాధపడేవార్. కాన్ ఇపుపిడు తెలుగు ఎందుకూ 
పనికిమ్లిన భాషన్, ఇంగీ్లషు, హిందీ వసేతే  మనం ఎక్కడెైనా చల్మణీ 
కావొచచిన్, పదవులు దకా్కలనా్న, పరపతి పెరగాలనా్న క్వలం 
తెలుగు వసేతే  చాలదన్, హిందీ, ఇంగీ్లషు భాషలు తపపినిసరిగా 
నేరా్వలన్, చచిచిపో యి్ ముసలి భాషను ఎవర్ బ్రతికించలేరన్ మన 
తెలుగు మేధావులే వాదిసుతే నా్నర్. మన నాయకులు అందుకు 
వంతపాడుతునా్నర్. ఇక వళుళు తెలుగుకు అధికార పీఠం దక్కనిసాతే రా? 
తెలుగు జనం ఉద్్యగాల కోసం, విజ్్ఞ నం కోసం ఇంగీ్లషును ఆశరీయించక 
తపపిదంటునా్నర్ మన మేధావులు.
 తెలుగు అధికార భాష కావాలంటే ఇంగీ్లషు సాథా యికి దానిని 
అభివృదిది  చెయ్్యలి. తెలుగు నేర్చికునే వాళళు సంఖ్య పెరగాలి. 
ఎందుకు? ఎల్? అని మన పాలకులు, ప్రజలు ప్రశి్నంచుకోవాలి. మన 
ప్రభుత్వం నడుపుతున్న తెలుగు మీడియం సూ్కళళున్్న ఇంగీ్లషు లిపి 
లోకి మ్రిసేతే  చాలు. ఒక్క చర్యతో అని్నసమస్యలూ పరిషా్కర 
మవుతాయి. కాన్, ఇపుపిడున్న ఇంగీ్లషు మీడియం సూ్కళళుని్నంటిన్ 
తెలుగు మీడియం లోకి మ్రాచిలంటే అడుగడుకీ్క అడ్డంకుల్సాతే యి. 
ముందు ఇంగీ్లషులో తీర్పిలిచేచి కోర్టు లే అడు్డ పడతాయి. క్ంద్ర 
ప్రభుత్వం అడు్డ పడుతుంది. గవర్నర్్ల , ఇతర భాషల ఐ.ఎ.యస్ . 
ఆఫీసర్్ల  అడు్డ పడతార్.
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 ఈనాడు అమెరికాలో కంటే ఎకు్కవగా ఇండియ్లోనే ఇంగీ్లషు 
మ్టా్ల డే వాళుళునా్నర్. ఆ మేరకు మన భాషలు నాశనం 
అయిపో య్యి. దీనికి ప్రధాన కారణం మన దేశానికి లింకు భాష 
కావాలి. జ్తీయ, అంతరాజా తీయ భాషలి్న మనకు ఇషటుం ఉనా్న 
లేకపో యినా దేశం కోసం మోసూతే , మన భాషను గత్యంతరం లేక 
నిర్లక్ష్యం చేసూతే  పో వాలి. 
 ఒకో్క భాష మ్టా్ల డేవార్ ఒకో్క జ్తి. ఎవరి భాష వారికి 
గ్పపి. ‘దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స’ అని మనమంటే కాదు హిందీయి్ 
గ్పపి అంటార్ ఉతతేరాది వాళుళు. అల్ంటి పరిసితేతులో్ల  ఇంగీ్లషే 
భారతీయులందరికీ అవసరమెైన లింకు భాషగా తపపినిసరి అయి్యంది. 
నిరాఘ్టంగా ఇండియ్ను పాలిసోతే ంది.
 మరి ఇటువంటి పరిసిథాతులో్ల  ఇంగీ్లషు భాషను పాశాచితు్యలే 
కాకుండా భారతీయులు కూడా సాంక్తికంగా, శాసీతే ్రయంగా ఎంతో 
అభివృది్ధ  చేశార్. కోటా్ల ది మంది భారతీయులు ఇంగీ్లషు నేరాచిర్. 
అఆలు రాకపో యినా ABCD లు వచేచిసుతే న్న రోజులివి. తపపిదు మరి. 
వాసతేవ పరిసిథాతిని అరథాం చేసుకుని భవిష్యతుతే  ప్రణాళక వేసుకోవాలి. 
ఇంగీ్లష్  వాళుళు I,II,III, IV ల్ంటి రోమన్  అంక్లు వాడేవార్. తర్వాత 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 అనే అంక్లి్న అరబుబీల నుండి, ‘0’ ను ఇండియ్ 
నుండి తీసుక్ళళు తమవిగా చేసుకునా్నర్. ఏమీ సిగు్గ పడలేదు. 
దొంగతనంగా, నామరాది గా భావించలేదు. పరాయి భాషలకు చెందిన 
అంక్లని దే్వషించలేదు. తమ అంక్లు నామ ర్పాలే్ల కుండా 
పో తునా్నయి్ అని బాధపడలేదు. క్వలం సౌకర్యం చూసుకునా్నర్. 
తమ భాష చెల్మణీ కావటం చూసుకునా్నర్.
 మరి మనవాళుళు లింకు భాషగా ఇంగీ్లషును ఎను్నకున్న 
రోజున, ఇంగీ్లషు లిపిని కూడా లింకు లిపిగా జ్తీయ లిపిగా 
నిర్ణయించినట్లయితే భారతీయ భాషల నడక వేగం పెరిగి ఉండేది. దేశ 
వా్యపతే ంగా అని్న భాషల వాళళుకూ ఒక్ లిపి నేరపిబడేది. భారతీయ 
భాషలు శబది  ర్పంలో ఎని్న వినా్యసాలు చేసినా, ఒక్ లిపిలో ఉంటే 
కన్సం దేశసుతే లంతా చదివే వాళుళు. ఒక లిపికి అలవాటెైన మనిషి తన 
భాషను మరో లిపిలో రాయటానికి, తన భాషను మరో లిపిలో 
చదవటానికి అంత సుళువుగా ఇషటుపడడు. లిపి మ్రితే తన భాషే 
మ్రిపో యినటు్ల గా ఫీలవుతాడు. కాన్ ఈనాడు మనం మన పొ ర్గు 
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భాషలను కూడా చదవలేకపో తునా్నం. దేశమంతటికీ ఒక్ లిపి 
ఉన్నపుపిడు ఇర్గు పొ ర్గు భాషలు అరథాం కాకపో యినా, 
మ్టా్ల డలేకపో యినా కన్సం చదవటం వసుతే ంది. ఏ భాష వాడిక్ైనా 
చదివిపెటటుడం వసుతే ంది. వంద ర్పాయల నోటు మీద 18 లిపులో్ల  
ముది్రంచనక్కరలేదు. ఆయ్ భాషల వాళుళు వందర్పాయలి్న ఏమని 
పలుకుతారో ఆ శబాది ని్న ఇంగీ్లషు లిపిలో ముది్రంచవచుచి. 
వందర్పాయలి్న ఏ భాష వాళుళు ఏమని పిలుసాతే రో మిగతా అని్న 
భాషల వాళ్ళు చదివి తెలుసుకోవచుచి. దీని్న Transliteration 
అంటార్. సంస్కృత శో్ల కాలి్న, అరబ్ సూరాలను మనం తెలుగు లిపిలో 
రాసుకుంటున్న మ్దిరిగా నన్న మ్ట. 
 మన ఆరీటుసీ బసు్సల మీద తెలుగు అంక్లు వేశార్ కాన్ అరబ్ 
అంక్లి్న అంటే నేటి ఇంగీ్లషు అంక్లే్న జనం చదువుతునా్నర్. 
కాలగమనంలో పారవేయబడిన వాటిని వెతికి తీసుకొచిచి జనానికి 
అలవాటు చేసాతే మంటున్న భాషాపి్రయులు, అంతకంటే సుళువుగా 
జనమందరికీ అలవాటెైన వాటితోనే భాషాభివృది్ధ  చేయవచుచి. వాకు్క 
ర్పంలో ఉండే భాషకు మనిషి కలిపించిన ర్పమే లిపి. లిపిరాని 
వాడికీ భాష ఉంటుంది. అసలు భాషే రాని వాడికి లిపి ఏముంటుంది? 
భాషను చదవటానికీ, రాయటానికీ పెటుటు కున్న గుర్తే లే అక్షరాలు. అవి 
మన దేశంలో అందరికీ ABCD ల ర్పంలో నేరపిబడా్డ యి. ‘’అఆ’’ అనే 
అక్షరాల్చిచిన పిల్లలు దేశమంతటా ఉండర్ కాన్ ABCD అనే 
అక్షరాల్చిచిన పిల్లలు దేశమంతటా ఉనా్నర్. వండి వడి్డ ంచిన దాని్న 
తినటానికి తిరస్కరించినందువల్ల  మన జ్తి శుషి్కంచిపో తున్నది. 
తెల్ల వాడు అందరివ దొంగలించి తిని బలిసిపో య్డు. నల్లవాడు అలిగి 
నలిగి న్లిగి న్రసించాడు. 
 సుపీ్రం కోర్టు  నుండి, ఈ దేశ సరో్వన్నత పాలక పీఠాల నుండష్ 
ఇక ఇంగీ్లషును తొలగించటం సాధ్యం కాదు గనుక రకరకాల లిపులి్న 
సంస్కరించి య్వతుతే  భారత జ్తికీ అరథాం అయి్్యల్ చేయటం అసాధ్యం 
గనుక, ఆంగ్ల లిపిని స్వంతం చేసుకుని, దేశంలోని అని్న భాషలకూ 
దానే్న జ్తీయలిపిగా అమలు చేసేతే  మనకు ఎనో్న కషాటు లు తగు్గ తాయి. 
అంతరాజా తీయంగా ఆంగ్లభాష లిపికి సమకూరిన య్ంతి్రక 
ప్రయోజనాలన్్న మన దేశ్య భాషలకూ సమకూర్తాయి. ఈ 
మ్ర్పికొక తరం పడుతుంది. వివిధ లిపులకు అలవాటు పడిన 



144

పెదదిలు తపపినిసరిగా ఇబబీంది పడతార్. కాన్ కొతతేగా నేర్చికునే 
పిల్ల లు సునాయ్సంగా ఇంగీ్లషుతోపాటే తమ మ్తృభాషలీ్న ఒక్ కీ 
బో ర్్డ తో సాధన చేసాతే ర్. ఇంగీ్లషు అక్షరమ్లలో లేని కొని్న శబాది లకు 
కొతతే  అక్షరాలను జోడించుకోవటం కనా్న, ఉన్న అక్షరాలక్ కొని్న 
గుర్తే లు జోడించటం దా్వరా ఈ శబదిం వసుతే ందని శాసనం చేయవచుచి. 
దేశ్య భాషల మధ్య నిఘంటువుల తయ్రీ కూడా సుళువవుతుంది. 
భాషలు నేర్చికోవటం కూడా తేలికవుతుంది. 
 మీసేవా క్ంద్ార ల దా్వరా ప్రభుత్వ కారా్యలయ్లకు ప్రజలు 
తెలుగు  ఫిరా్యదులు రోమన్ లిపిలోనే పంపుతునా్నర్. ఇంగీ్లషు రాని 
వాళుళు కూడా ఇంగీ్లషు లిపిలో తమ తెలుగు ఫిరా్యదులి్న ఎంతో చక్కగా 
పంపించార్. ఒక ఫిరా్యదు ఇల్ ఉంది:-
Ayyaa,
NAA BHARTHA CHANIPOYI NAALUGELLAYYINDI. KU-
TUMBHASANKSHEMA PADHAKAM KINDA NAAKU SA-
HAYAM INKAAANDALEDU. TAMARU DAYATO AA SA-
HAYAM IPPINCHAGALARU.
 ఈ ఫిరా్యదు యధాతథంగా కలెకటుర్  నుండి MROకు వెళతే, 
MROకూడా Telugu లోనే చక్కగా జవాబిచాచిడు. పనిలో వేగం 
పెరిగింది. ఆంగ్ల భాష రాకపో యినా, అనువదించి కూర్చికునే నేర్పి 
లేకపో యినా భావం చక్కగా చేరాలి్సన చోటికి చేరింది. ఆంగ్ల లిపి దా్వరా 
ఒన గూడే ఈ సదుపాయ్ని్న మనం ఎందుకు స్వంతం చేసుకోకూడదు? 
నేటి పెదదిలు ముందు చూపుతో చేసే తా్యగాలే ర్పటి పౌర్లకు సుఖమెైన 
జీవితాని్నసాతే యి.
 గుండ్రని అందమెైన నా లిపి అంతరిసోతే ందనే బాధ నాకూ ఉంది. 
కాన్ లిపిని అంక్లి్న యంత్ార నికి తగ్గరీతిలో ఆంగ్్లయులు అభివృది్ధ  
పరిచార్. వాళళు అంక్లి్న మనం ఎల్గూ వాడుతూనే ఉనా్నం. ఇక 
అక్షరాలను కూడా వాడుకుంటే అధికార భాషగా రోమన్  తెలుగును 
ఫెైళళులో కంపూ్యటర్ల దా్వరా అమలు చేయటం ఎంతో సుళువవుతుంది. 
లిపిసమస్య సాకుతో అధికారభాష అమలును ప్రక్కన పెటటుటం కంటే 
అంతరాజా తీయంగా అమలవుతున్న లిపినే మన భాషకు వాడుకుంటే 
మేలు జర్గుతుందని ఆశ. రానున్న రోజులో్ల  దేశమంతటికీ ఉమముడి 
లిపిగా ఆంగా్ల క్షరాలను ఉపయోగించుకునే విషయమెై విసతే ృతంగా 
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చరచిలు జరగాలి. దేశ భాషలని్నంటికీ జవసతా్వలను సమకూర్చి 
నిర్ణయ్లు జరగాలని ఆశిదాది ం.
లిపిని మారుచికోవటిం ఎలా?
 ‘‘ప్రపంచంలోని అని్న భాషల ముద్రణ ఒక ఎతుతే . తెనుగు 
ముద్రణే ఒక ఎతుతే . ఇదొక గారడష్. తెనుగు అక్షరాలు కూరచిడానికి 
కంపో జిటర్ 700 దిమములు, గళుళు జ్్ఞ పకం ఉంచుకోవాలి. ప్రతి 
కంపో జిటర్ శతావధాని, సహస్ార వధాని కావలసి ఉంటుంది. ఈ 
చికు్కను తొలగించుకోడానికి ఏ రోమన్ లిపినో అనుసరిసేతే  అచుచి 
సౌకర్యం కలుగుతుందనుకుంటే అనూచానంగా వచిచిన ఈ లిపిని 
వదులుకోడిం ఎలా?’’ 
 (తిర్మల రామచంద్ర, మన లిపి పుటుటు  పూరో్వతతేరాలు 
1957) “ముతా్యలల్ంటి తెలుగక్షరాలంటూ లిపిమీద లేనిపో ని 
సెంటిమెంటు్ల  పెటుటు కోవడం మ్ని రోమన్ లిపిలో(a,aa,i,ee ఈ విధంగా) 
తెలుగును నేరిపితే అపుపిడు మన దేశం ఆధునిక యుగం లోనికి 
ప్రవేశిసుతే ందని నా నిశి్ఛతాభిప్ార యం. ప్రపంచ తెలుగుమహాసభ వార్ 
ఈ విషయమెై ఆలోచించడం మంచిదని నేననుకుంటునా్నను” అని 
అనా్నర్ మహాకవి శ్రీ శ్రీ ---ప్రజ్తంత్ర (18.4.1976) “అనంతం” 
పేజీ196 భారతీయ భాషలకు ఏకలిపి అవసరమే 
 అంతరాజా తీయ ధ్వని విధేయ లిపి కాకపో యినా, ఆ పద్ధతిలో 
సవరింపబడిన రోమను లిపి భవిష్యతుతే లో ప్రపంచ భాషలని్నటికి 
సర్వవిధాల తగినదెై సరో్వతతేమమూ, అభు్యదయకరమూ అయిన లిపి 
కాగలదు. టెైపుమిషను, లెైనోటెైపు మొదలెైన వాటికి ఒక్ విధమెైన 
ముద్ార ఫలకాలు(Key boards) మనకు లభిసాతే యి. ప్రపంచ మంతటా 
ఒక్ విధమెైన ముద్రణ వ్యవసథా  ఏరపిడుతుంది. అంటే ఇపుపిడు ఆంగ్ల 
అక్షరాలు రాసుతే న్న పద్ధతిలోరోమ న లిపిలో రాసే విధానం అన్నమ్ట 
) - కసూతే రి విశ్వనాథం (1989 నవంబర్  తెలుగు వెైజ్్ఞ నిక మ్సపతి్రక)

ముసతేఫా కమ్ల్ ఆటా టర్్క లిపి సంస్కరణ
టరీ్క జ్తిపిత,టరీ్క మొదటి అధ్యక్షుడు. 1928 నవంబర్ 1 నుండి 
టరీ్కభాషకు కొతతే  అక్షరమ్ల ప్రవేశపెటాటు డు.అపపిటివరకు ఉన్న పారీశి 
-అరబిక్ లిపి సాథా నంలోకి అపపిటిక్ పాలకభాషగా అభివృది్ధ  
చెంది,ప్రజ్దరణ పొ ందిన ల్టిన్ లిపిని రపిపించాడు. టరీ్క భాష 



146

ఉచచిరణకు వలుగా 23 ఆంగా్ల క్షరాలకు అదనంగా అవసరమెైన అనే 6 
గుర్తే లను కలిపి 8అచుచిలు,21హలు్ల లుతో 29 అక్షరాలను 
సమకూరాచిర్. ఇందువలన భాష చదవటం రాయటం సులభమెై 
అక్షరాస్యత పెరిగింది. మనం కూడా త,ద,ణ,ళ,శ,ల్ంటి కొని్న 
అక్షరాలకు గుర్తే లు కలిపించుకోవచుచి. ప్రసుతే తం యూనికోడ్్ల  మన 
తెలుగు అక్షరాలు అన్్న ఇంగీ్లషు కీబో ర్్డ  దా్వరానే టెైపు చేసుతే నా్నము 
కదా?
 ప్రపంచీకరణ వచిచిన తర్వాత భాషల మద్య పో టీ అనివార్యం 
అయి్యంది. ఏ భాష నేర్చికుంటే ఉపాధి లభిసుతే ంద్ , ఆ భాష వెైపుక్ 
మనిషి పర్గులు తీసుతే నా్నడు. అది అతని అవసరం. తెలుగుభాష 
మ్త్రమే వచిచిన వాడికి కూడా శాసతే ్ర విజ్్ఞ నం,వృతితే , ఉపాధి లభిసుతే ందనే 
హామీ దొరికిన నాడు తెలుగు తపపిని సరిగా బ్రతుకుతుంది. తెలుగు 
భాష ఇంకా పది కాల్లపాటు మనుగడ సాగించేందుకు ఉన్న అని్న 
మ్రా్గ లలో ప్రతి ఒక్కరం ప్రయతి్నదాది ం.

 Nalini Mohan Kumar Kalva డిప్్యట్ కార్యదరిశి, 
ఆరి్ధకశాఖ, సచివాలయం, అమరావతి : బాగుంది “ లిపి సంస్కరణ “ 
లో భాగంగా ఇక్కడ నా సీ్వయ్నుభవం చెపపిదలచేదేమంటే ,ఇపుపిడు 
నేను ఉపయోగించే పదదితి “గూగుల్ ట్ార న్్స లిట ర్షన్ - తెలుగు “ ను 
డౌన్ లోడ్ చేసుకోవడం దా్వరా ,నేను ఇంగీ్లష్ కీ బో ర్్డ దా్వరానే ఈ 
విధంగా ఇంగీ్లష్ అక్షరాలు ను ఉపయోగించే “ తెలుగు లిపి “ ఆట్ 
మేటిక్ గా కనబడే సౌలభ్యం వచిచింది . వాసతేవానికి నేను ఏ టెైపు 
మిషన్ పెైన టెైపు చేయడం( ఇంగీ్లష్ ,గాని తెలుగు కాన్ ) నేర్చికోలేదు. 
కాన్ నేను అలవాటు దా్వరా ఈ విధంగా తెలుగు లో వ్ార యడం ,(అదే 
టెైపు చేయడం) అవలీలగా చేయగలుగుతునా్నను . కాబటిటు  తెలుగు 
భాషాభిమ్నులు ప్రతి ఒక్కర్ ఈ విధంగా కంపూ్యటర్ లోనూ 
అదేవిధంగానే సెల్ ఫో నో్ల  గూడాను ఇదే విధంగా చేసుకోవచుచి . 
ముఖ్యంగా ఈ విషయ ప్రకిరీయను నాకు చెపిపి అలవాటు చేసిన వాడు 
మితు్ర డు రహింతులా్ల  నే !. అిందుకు నేను మితు్ర డికి ఋణ పడిఉింటూ 
ధన్యవాదాలు తెలుపుతునా్నను .
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 13.వికో్ట రియా మహారాణి బింగారు పతకిం 
             తెలుగులో ఉింద్ 

 ఇది బుడా్డ  వెంగళర్డి్డ  గారికి వికోటు రియ్ మహారాణి ఇంగా్ల ండులో 
చేయించి పంపిన బంగార్ తెలుగు పతకం. నేను దానిని తీసుకొని 
పరిశ్లించాను.దాని వెనుకవెైపు తెలుగు అక్షరాలే ఉనా్నయి.తెలుగు 
అంక్లునా్నయి.ఈ అక్షరాలు చదవటానికి అనుకూలంగానే ఉనా్నయి. 
“1866 (౧౮౬౬) సంవత్సరము లో సంభవించిన క్షామకాలమందు 
నిరాధారముగా వుండిన తన స్వదేశసుథా లపట్ల  జరిగించిన 
వుత్కృషటుమయిన ఔదార్యమునకు గాను హర్ మెజసీటు  రాణి గారి వల్ల  
చేయబడిన శేరీషఠ మయిన గణ్యతకు ఆనవాలుగా బుడా్డ వెంగళర్డి్డ  గారికి 
బహుమ్నము ఇయ్యబడ్డది.” అని ఉంది.
 ఆంగ్లపాలకులు ఆంగ్లంలోనే పతకం ఇసేతే  ఎవర్ కాదనలేర్. 
పరభాష అనో,పాలితుల భాష అనో వివక్షతో చిన్నచూపు చూడకుండా 
ఎక్కడికక్కడ మన ప్రజల భాషలు నేర్చికొని మరీ పాలించార్. పతకం 
మనపూర్ణకుంభాని్న పో లి ఉంది. మన రాజులు ఏరపిరచుకున్న 
రాజముద్రలు,పూర్ణకుంభాల ర్పాలను కూడా బి్రటీష్ పాలకులు 
అంత్యంత నిశితంగా గమనించి ఆయ్ ప్ార ంతాల ప్రజల భాషలతోపాటు 
సంస్కృతీ చిహా్నలను కూడా సీ్వకరించి వాటి ర్పాలలోనే పతకాలు 
కూడా ప్రదానం చేశారన్నమ్ట. పాలనలో తెలుగు అమలు చేసిన 
విషయంలో మన వాళళుకంటే బి్రటీష్ పాలకులే కొంత నయమనిపించార్. 
కర్్నలు జిల్్ల  కోయిలకుంట్లలోని వ్యకితేకి బి్రటన్ దేశంలోని లండన్ లో 
తెలుగు అక్షరాలతో బంగార్పతకం చేయించి ఆంగ్లపాలకులు ఇవ్వటం 
అదుభాతమే. భాషాప్ార తిపదికమీదనే తెలుగురాషాటు ్ర ని్న సాధించుకున్న 
మనము మన ప్రజలకు తెలుగులో పరిపాలన అందించగలము.
తెలుగులో తీర్పిలు ఇవ్వగలము. శాసతే ్ర సాంక్తిక విద్యలను మ్తృభాష 
లోకి మ్రచిగలము.ప్రభుత్వ కృషితో పాటు తెలుగు ప్రజలలో కూడా 
ప్రతి సాథా యిలోనూ తెలుగుక్ై కదలిక రావాలి. మన భాషలో మనలి్న 
మనం పరిపాలించుకుందాము అనే పటుటు దల కలగాలి. జన ఘోషకు 
సపిందించాలి్సన సరా్కరీ యంత్ార ంగం జన భాషకు పటటుం 
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కటాటు లి్సందేనంటూ పటుటు పటిటు , దసతే ్రం తెలుగులో ర్పొ ందిసేతేనే సంతకం 
చేసాతే ననా్నడు, చేశాడు తెలుగు దేశ అదినేత తెలుగు పాలకుడు ఎన్టుఆర్  
ఆయన చూపిన బాటలో మనమందరమూ గటిటుగా కలిసి ప్రయతి్నసేతే  
తెలుగులో పాలన సాధ్యమే. 2.9.2014 న గోపిర్డి్డ  శ్రీనివాసర్డి్డ  గారితో 
కలిసి కోయిలకుంట్ల  వెళళు బుడా్డ  వెంగళర్డి్డ  గారి వారసులను కూడా 
దరిశించాను. నను్న ఎంతగానో ఆకరిషించిన అంశం బుడా్డ  వెంగళర్డి్డ  
గారికి వికోటు రియ్ మహారాణి ఇచిచిన పతకం వెనుక ముది్రంచిన తెలుగు 
అక్షరాలు.ఆయన వారసులు దానిని ఆనాటి చెక్కపెటెటుతో సహా 
భద్రపరిచార్. ఆయన ఇలు్ల ,వారసులు,పతకం పెటెటు  ఇక్కడ చూడవచుచి 

(అమ్మనుడి ఫిబ్రవరి 2018)
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 14. తెలుగే దేవభాష  ...

               ఆచార్య ప్రబో ధానింద యోగీశ్వరులు

            తెలుగు భాష కోసం ఏరంగం లోనెైనా కషటుపడి పనిచేసే వ్యకితే 
గురించి నా చెవిన బడితే వెళళు అతని కృషిని గురించి తెలుసుకుంటాను.  
2014 విజయవాడ పుసతేకాల సంతలో ప్రబో ధానంద యోగిగారి తెలుగు 
సామెతలు పుసతేకం కొనా్నను. అదిగో అల్ పరిచయమయి్యంది 
ఈయన తెలుగు కృషి. నేను బాబాలు సా్వముల మహిమలు 
మహతా్యల జోలికి వెళళును. వార్ వెలువరించిన తెలుగు జ్్ఞ నం వరక్ 
పరిమితమౌతాను. తెలుగు భాషకోసం వాళుళు  ఆధా్యతిముకరంగంలో 
కలిపిసుతే న్న పదాలు, అరా్ధ లు  తెలుగు వినా్యసాలు చూసి 
ఆకరిషితుణ్ణవుతాను. తెలుగు దేవభాషే పుసతేకంలో పుటటుపరితే సాయిబాబా 
గార్  చేసిన  తెలుగు భాషా సేవ గురించి ఒక వా్యసం రాశాను. 
అందులో ఆయన  తెలుగు తన హృదయ భాష అనా్నర్.
 ఆకోవలోనే ఆచార్య ప్రబో ధానంద యోగి గార్ తెలుగును తన 
నెతితేన పెటుటు కొని మోసుతే నా్నర్.మన తెలుగు సామెతలకు 
,పొ డుపుకధలకు, తిటు్ల  దీవెనలకు అసలు అరా్ధ లు ఇవి, అనరా్ధ లు 
అపారా్ధ లు ఇవి అని విడమరచి చెబితే ఆయన చెపిపిన అరా్ధ లు వింతగా 
ఉనా్న అంగీకరించక తపపిలేదు.  

   కుల్ంతర, మతాంతర వివాహాలకు తన ఆశరీమ్ని్న వేదికగా 
చేశార్. అని్న మతాలవారిన్ సమంగా ఆదరిసుతే నా్నర్. కాళళుకు 
మొకి్కంచుకోర్. నేనూ మనిషినే అంటార్. తెై్రత సిదా్ధ ంతాని్న బో ధిసూతే  
భగవదీ్గ త తో పాటు బెైబిల్, ఖురాను గరీంథాలు కూడా దెైవగరీంథాలన్, 
అవి ఒక్ దెైవ గరీంథంలోనివేనన్, బ్రహము విద్యలో భాగాలెైన ఆ మూడింటిని 
సమ్దరిసూతే , వాటిలోరిఫర్ను్సలతో సహా పేర్్కంటూ సమ్వేశానికి 
వచిచిన వారితో అల్ ఉంద్  లేద్  చూడమని చదివిసుతే నా్నర్. ఆయన 
గరీంథాలయం సర్వమతగరీంథాలకు నిలయంల్ఉంది.

 కర్్నలులో శ్రీశ�ైలం ప్ార జ్కుటు  సెపిషల్ కలకటుర్ గా ఉన్నపుపిడు  
12.7.2014 గుర్పౌర్ణమి నాడు  తాడిపతి్ర దగ్గర చినపొ డమల గారీ మం 
వెళాళును. ప్రబో ధానంద యోగి గారితో కాసేపు మ్టా్ల డాను.   
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 ఆసితే క హేతువాద ధ్రణి ప్రతి పౌర్ణమికీ తెై్రతసిదా్ధ ంత 
ప్రసంగాలిసాతే ర్. ఈ భజనలు, ఆసుథా లూ చచేచిటపుపిడు అక్కరకు రావనే 
సదా గరీహింపుకోసం అక్కడే ఒక ఖ్ళ్ సమ్ధిని కూడా కళళుముందు 
ఉంచుకునా్నర్. సా్వమిగారి ఉదేదిశంలో మతమనేది ఒక మ్య,  
మనిషి నుంచి దెైవాని్న దూరం చేసే ఒక అధరముం. మతం అనే ప్ార ధమిక 
అజ్్ఞ నంనుంచి మనిషి బయటపడాలి, దెైవజ్్ఞ నము గల విశ్వనర్డు 
కావాలి. మూడు మత గరీంథాలలో కూడా ఉన్న దెైవజ్్ఞ నాని్న ఏ 
మతసుతే డెైనా సే్వచచిగా పొ ందాలి. మనిషి పూరితేగా మతవిముకుతే డెై 
దెైవజ్్ఞ ని మ్త్రమే కావాలనేదే ఆయన కోరిక.  
 అసలెైన దెైవద్్రహం అంటే మతమ్రిపిడి మ్త్రమే కాదు, 
అని్నమతాలలో ఉన్న దెైవజ్్ఞ నాన్్న పరమతమనే వంకతో 
సీ్వకరించకపో వటమే నిజమెైన ఆతముద్్రహమూ దెైవద్్రహమూ అనా్నర్. 
మనిషికి దెైవజ్్ఞ నం కావాలి కాన్ ఏ మతమూ అక్కరలేదు. మనిషి ఒక 
మతంలో బిగుసుకుపో తే పరమతసుతే లపట్ల  అతనికి అశాంతి 
ఆవహిసుతే ంది. దెైవజ్్ఞ నికి మ్త్రం సర్వమతాలలో ఇపపిటిక్ నిక్ిపతేమెై 
ఉన్నదెైవవాకు్కలు గోచరిసూతే , వాటి అవగాహన కలిగి అతనిని శాంతి 
ఆవరిసుతే ందనా్నర్.
 తెలుగు భాషపట్ల  ఆయన భావాలను నేను ఎందుకు 
ఉదాహరిసుతే నా్ననంటే ఇవి కొందరికి అతిశయోకుతే లుగా అనిపించవచుచి. 
కాన్ మన భాష గ్పపితనం గురించి అనేకమంది మేధావులు  
రకరకాలుగా  చెపిపిన విశేషాలను నిరంతరం నేను సేకరిసూతే నే ఉంటాను.
అది నాకు ఇషటుమెైన పని. ప్రబో ధానంద గార్ తెలుగ్ దేవభాష అంటూ 
చెపిపిన కొని్న అభిప్ార య్లను చూడండి:  
 తెలుగు దెైవభాషే, తెలుగుభాష శాశ్వతం “తెలుగు భాష 
‘’జ్్ఞ నచిహ్నము’’ గా భూమి మీద తయ్రయినది కాన్ ఆవిషయము 
ఇంతవరకు ఎవరికీ తెలియదు. మన భాషకు ‘’తెలుగు’’ అని పేర్ 
పెటిటున వాడు సూర్్యడని ఎవరికీ తెలియదు. నేడు సూర్్యనకున్న 
పేర్లన్్న తెలుగు భాషలోనివే. ఆదితు్యని చేత పేర్ పెటటుబడిన ఆదిభాష 
‘తెలుగు’.  చాల్ భాషలపేర్లలో అరథాములేదు. అటే్ల  భాషయొక్క లిపిలో 
కూడా అరథాము లేదు. భాషకు అరథాము, మరియు భాషయొక్క లిపికి 
అరథాము ఒక్క తెలుగు భాషక్ ఉంది. ప్రపంచములో మొదట పుటిటునభాష 
తెలుగు భాష అయినందున, సూర్్యడు భూమిమీద తన జ్్ఞ నమును 
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తెలుగు భాషలోనే తెలియజ్సియుండుట వలన, తెలుగు భాష 
దెైవజ్్ఞ నమునకు దగ్గరగా అరథాములను కలిగియుండుట వలన తెలుగు 
భాషను అని్న విధముల్ దెైవభాషగా చెపపివచుచిను. తెలుగుభాష 
ప్రపంచములో మొటటుమొదట పుటిటున భాష. అయినా ఆనాడు భాషకు 
పేర్ లేకుండాయుండెడిది. సంస్కృతము చాల్ వెనుక పుటిటునదని 
తెలియవలెను. తెలుగుభాషలో యున్నని్న అక్షరములు మరి ఏ ఇతర 
భాషలో లేవు. అందువలన ఏ చిన్నశబదిమునయినా, ఎంత కఠినమెైన 
శబదిమునయినా తెలుగు లిపిలో వ్ార యవచుచిను. సంస్కృత భాషకు 
లిపిలేదు. సంస్కృతమును వ్ార యుటకు ఇతర భాషలను వాడుకోవలసి 
వచిచినది. భాష అన్న తరా్వత అది భావమును తెలుపుటక్ ఎకు్కవగా 
ఉపయోగపడవలసి యుండగా, సంస్కృత భాష మ్త్రము భావమును 
తెలుపి సందరభాములలోబహు తకు్కవగా వాడబడుచున్నది. 
అరచినలందును, పొ గడతేలందును, మంత్ర జపములందును 
వాడుకొంటునా్నర్. అంతేకాక మొదట పుటిటునతెలుగు భాషలోని 
పదములను ఎకు్కవగా సంస్కృతములో పెటుటు కోవడము జరిగినది. 
ప్రపంచములో మొదట పుటిటున భాష తెలుగు. ప్రపంచములో 
అని్నటికంటే పెదదిదయిన బ్రహమువిద్యను చెపపిబడిన భాష తెలుగు. 
ప్రపంచములోని ఎనో్న భాషలలో తెలుగు భాషా బ్జములు 
కనిపించుచున్నవి. తెలుగు పదములు అని్న భాషలలో ఉనా్నయి. 
తెలుగు కంటే పెదదిభాష ఏదీ లేదు. వాసతేవానికి ప్రపంచ భాషలని్నటికీ 
రాజుగా, చకరీవరితేగా తెలుగు భాష ఉండాలి. శో్ల కము తపపి పద్యము 
వ్ార యుటకు పనికిరాని సంస్కృతము కంటే పద్యమును శో్ల కమును 
ర్ండిటిన్ వ్ార యగల తెలుగ్ గ్పపి. ఆధా్యతిముకమునకు తెలుగులో 
యున్నంత అరథాము, వివరము వేర్ భాషలో లేదు. ‘’ఆతము’’ అను 
పదము తెలుగుభాషలోనే పుటిటునది. వాసతేవముగా తెలుగు భాష 
దెైవభాషయి్”. (లు అంటే ఏమిటి? 2016)

  భూమి మీద పుటిటున మొదటి భాష తెలుగ్ దేవునికి సృషాఠ యాదిలో 
పరమ్తము, సృషిఠ కరతే, అల్్ల హ్ అను మూడు బిర్దు పేర్్ల  మ్త్రము 
ఉండేవి. ఈ మూడు పదములను, అరథామును బటిటు , భావ సహితముగా 
ఆదిలో గల తెలుగుభాషలో చెపపిడమెైనది. . దేవుడు ఒక మతమునకు 
సంబంధించినవాడు కాడు. మొదటి జ్్ఞ నమును తెలుగు భాషలో, 
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మనుషుల భావములో చెపపిడము వలన భూమి మీద మొదట 
భారతదేశములో దక్ిణ భాగమునగల శ్రీలంక ప్ార ంతములో తెలుగుభాష 
తయ్రయినది. తెలుగుభాష తయ్రయినపపిటి నుండి భాషను 
మ్టా్ల డు వారిని ప్రతి దినము చూచి చూచి తాను తెలుగుభాషను 
సులభముగా నేర్వగలిగాడు. అంతకుముందు ఆకాశము తనశబదిము 
దా్వరా తెలియజ్సిన జ్్ఞ నమును గరీహించిన సూర్్యడు తనకు తెలిసిన 
జ్్ఞ నమును భూమిమీద తెలియజ్య్లని అనుకోవడము జరిగినది. 
అపుపిడు దక్ిణభారతదేశములో కలిసియున్న శ్రీ లంకలోని మనువు 
అను వ్యకితేకి తనకు తెలిసినజ్్ఞ నమును తెలుగుభాషలోనే చెపాపిడు. 
తౌరాత్ అనగా ‘మూడు రాతు్ర లు’ అను తెలుగు అరథామేనని 
తెలియవలెను.తెలుగు దేవభాషే. తెలుగ్ దేవభాష . ప్రపంచములోనే 
మొదట పుటిటున భాష తెలుగు. ఆతముజ్్ఞ న వివరణకు తగ్గటుటు గా  
కృతయుగములోనే దేవుడు అందించిన దేహి భాష తెలుగు.
ఖురాన్ తెలుగులో చదవండి మేము అని్న మతములను, 
అని్నగరీంథములను సమ్నముగా చూసుతే నా్నము. అటు్ల కాకుండా ఒక 
గరీంథమే గ్పపిది, మిగతా గరీంథములు గ్పపివికావు అని మేము 
చెపపిలేము. అల్ చెపిపితే మతబో ధవుతుందిగాన్, జ్్ఞ న 
బో ధఅనిపించుకోదు. మేము మూడు గరీంథములు చదువాలని ఖురాన్ 
గరీంథములో వాక్యము ప్రకారమే చెపాపిముగాన్ మేము 
స్వయముగాచెపపిలేదు. ఖురాన్ (5:68)  
 ముసీ్లమ్ లందర్ అరబ్బీ భాషలోనే ఖురాన్ ను చదువవలెనని 
చెపుపిచున్నవార్, అరబ్బీ భాషరాని ముసీ్లములను అరబ్బీ భాష 
నేర్చికొని చదవమన్, తెలుగులో చదవరాదని చెపుపిచునా్నర్. నేడు 
భారతదేశములోని ముసీ్లము్ల  అరబ్బీ భాష రాని కారణముగా 80 
శాతము మంది ముసీ్లమ్ లు ఖురాన్ గరీంథమును చదువలేదు. 
ఖురాన్ గరీంథములో ఏమున్నద్  వారికి తెలియదు. వచిచిన ప్ార ంతీయ 
భాషలోగాన్, తెలుగుభాషలోగాన్ చదువుతామనుకొంటే అల్ 
చదువకూడదు, ముసీ్లమ్ అయిన వాడు అరబ్బీ భాషలోనే ఖురాను్న 
చదువవలెనను, మత నియమమును తమ మత పెదదిలు 
చెపుపిచుండుట వలన వార్ చదువలేకపో వుచునా్నర్. తెలుగుభాష 
మ్త్రమే వచిచిన ఎందరో ముసీ్లమ్ లు అరబ్బీ భాషలోనే చదువవలెనను 
మత నియమముతో దెైవగరీంథమునకు దూరము చేయబడి అరబ్బీ 
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భాషలో చదువలేకయునా్నర్. అయితే నేడు తెలుగుభాషలో ఎనో్న 
అనువాద ఖురాన్ గరీంథములు తయ్ర్ైనాయి. తెలుగుభాష వచిచిన 
ఎందరో ఇసా్ల మ్ పండితులు ఖురాన్ గరీంథమును తెలుగు లో 
అనువదించి వ్ార సి గరీంథమును తయ్ర్ చేశార్. అయినా తెలుగు 
గరీంథమును ముసీ్లమ్ లు చదువకూడదు అను నియమము ప్రకారము 
చదవకూడదు. అల్ంటపుపిడు తెలుగుభాషలోఖురాన్ గరీంథమును 
ఎందుకు వ్ార శార్? ఎవర్ చదువాలని వ్ార శార్? అల్వ్ార యడములో 
వారి ఉదేదిశ్యము ఏమి? అని ఆలోచించిన వారి భావము సపిషటుముగా 
బయటికి కనిపించుచున్నది.

 తెలుగు మూలపదాలు నమ్జ్  మరియు అల్్ల హ్ అను 
ర్ండు పదములు స్వచ్ఛమయిన తెలుగు పదములు. ప్రపంచములో 
మొదటి భాష తెలుగు భాష. తెలుగు భాష నుండే మిగతా భాషలు 
పుటాటు యి.. .కాలకరీమములో కొని్న తెలుగు పదములు మిగతా అనేక 
భాషలలో చేరిపో వడము జరిగినది. అల్ అరబ్బీ మొదలెైన భాషలలో 
చేరిపో యిన ముఖ్యమెైన పదములు అల్్ల హ్, నమ్జ్. ఈ ర్ండు 
పదములు తెలుగు భాషలో పుటిటున పదములని ముసీ్లములకు ఎవరికీ 
తెలియదు. తెలుగు భాషలో ప్రతి పదము భావముతో కూడుకొన్న 
పదమెైయుండును. పదములోని శబదిమును బటిటు  అందులోని 
సారాంశము తెలియునదిగా ఉండును.

 అ+ల్్ల హ్=అల్్ల హ్. ల్్ల హ్ అనగా అంతు లేక గటుటు  అని 
అరథాము. అ అనగా లేదు, కాదు అని అరథాము. ఈ అరథాముల ప్రకారము 
అంతులేని వాడు, హదుది లేనివాడు, లేక గటుటు  లేనివాడు దేవుడు అని 
తెలియుచున్నది. అల్్ల హ్ అంతు ఎవరికీ తెలియదు. అందువలన 
పూర్వము తెలుగు భాషలో దేవుని్న అల్్ల హ్ అని అనా్నర్.  తెలుగులో 
దేవుడు అనినా వెతకబడేవాడు అని అరథాము గలదు. అల్్ల హ్ అనినా, 
దేవుడు అనినా ఎవరికీ తెలియనివాడే యని అరథామగుచున్నది.
న అనగా లేదు, కాదు అని అరథాము గలదు. మ అనగా నేను, నా 
యొక్క అని అరథాము. జ్ అనగా పుటుటు క లేక జనముయని అరథాము. 
దీనిని అంతటిన్ కలిపి చూసేతే  ‘నాకు జనము వదుది ’ అని అరథాము.తెలుగు 
భాషలో నమ్జ్ అను పదమునకు జనమురాహిత్యమును తెలుపు 
అరథాము కలదని చెపపివచుచిను”. 
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(దా్యనము - ప్ార రథిన - నమాజ్ 2017)
 నమ్జ్ లోని మూడుఅక్షరములకు అరథామును చెపుపికొంటే 
‘న’ అనగా వదుది  అని అరథాము. ‘మ’ అనగా నాకు యని అరథాము. ‘జ’ 
అనగా జనముఅని అరథాము. ‘‘నాకు జనమువదుది ’’ అని అరథామును తెలుపినదే 
నమ్జ్. నమ్జ్ ఆదినుండి యున్న తెలుగుపదమే 
యనిచెపపివచుచిను. కృతయుగము లోనే స్వచ్ఛమయిన 
తెలుగుపదముగా నమ్జ్ మరియు రోజ్ అను పదము ఉండేవి.

 ‘రోజ్’ అనగా ‘జనము నాశనము’ అని అరథాము. నమ్జో్ల  నాకు 
జనమువదుది , నాకు జనములేదు అని అరథాము. రంజ్న్, రోజ్, నమ్జ్ 
అను మూడు పదములు తెలుగుభాషలో మంచి అరథామును 
కలిగియున్నవి.మొదట భూమి మీద పుటిటున భాష తెలుగుభాష. 
తెలుగుభాషలో ‘రం’ అంటే ‘నాశనము’ అని అరథాము గలదు .రంజ్న్ 
పదములో రం+జ్న్=రంజ్న్ అనుట వచిచినది. ‘జ్’ అను శబదిమునకు 
‘పుటుటు క’ అని అరథాము. రంజ్న్ అనగా జనము నాశనము అని అరథాము.
 ‘అల్్ల హ్’ అను పదము కూడా సృషిఠ  ఆదిలోనిదే. ఈ 
పదములని్నయూ ఆనాడున్న తెలుగుభాష లోనివే అయినా, ఆ 
విషయము ఈనాడు ఏమ్త్రము ఎవరికీ తెలియదు. ‘అల్్ల హ్’ అనునది 
దేవుని పేర్ కాదు. ఆయనకున్న బిర్దు. ‘దేవుడు’ అనగా 
దేవుల్డబడేవాడు, వెతకబడేవాడు అని భావము. ఆయన ఎవరికీ 
దొరకడు, కనిపించడు కావున ఆ బిర్దును ఉంచి ‘దేవుడు’ అనా్నము. 
దేవుడు పేర్ లేనివాడని చెపపివచుచిను. ఇంతవరకు చెపిపిన 
బిర్దులన్్న తెలుగుభాషలో గలవే. కృతయుగములో మొదట పుటిటున 
భాష తెలుగు. అందువలన నేడు దేవుని్న పిలుచుపదములన్్న
తెలుగుపదములుగానే యున్నవి.
 ఖురాన్ గరీంథములోగల దేవుని్న, దేవుని ఆరాధనను గురించి 
చెపిపిన పదములు అరబ్బీ భాషవని అందర్ అనుకోవడము 
జరిగినది. అయితే సృషాఠ యాదిలో కృతయుగమందే ఆ పదములు 
ఉండేవని నేడు ఎవరికీ తెలియదు. దేవుని ఆధా్యతిముక భావమునకు 
సరిపో వు అరథాముతో కూడిన తెలుగుభాషలోని పదములే నేడు గలవు. 
నేడు దేవునికి, దేవుని ఆరాధనకు సంబంధించిన పదములకు అరబ్బీ 
భాషలో ఆధా్యతిముకమునకు సరిపో వు అరథాము తెలుగుభాషలోయున్నటు్ల  
లేవు. నేడు కొందర్ అరబ్బీ భాషలో కొని్న పదములకు అరథాముచెపిపినా 
అవి ఆధా్యతిముక భావమునకు పూరితే దగ్గరగాయుండవు. ఉండినా 
తెలుగుభాషలో యున్నంత దగ్గర పదములుగా ఉండవు. నేడు అరబ్బీ 
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భాషలో కొని్న పదములునా్నఅవి తెలుగుభాషకు దగ్గర సంబంధముగా 
యున్నటు్ల  కనిపించుచున్నవి.
 తెలుగు లో ‘‘జ’’ అను అక్షరము పుటుటు కకు సంబంధించినది. 
‘జ్తకము’ అనగా పుటిటునపుపిడు నిర్ణయించబడిన కరముఫలము అని 
అరథాము. దానిని పూర్వము ‘జ్ఫతకము’ అని అనెడివార్. అయితే 
కాలకరీమమున జ్ఫతకములో ‘ఫ’ అనుఅక్షరము పో యి జ్తకము 
అని అసంపూర్ణముగా మిగిలిపో యినది.  ‘జ’ అనునది జనముకు 
సంబంధించిన భావము. నమ్జ్, జకాత్, రోజ్, హజ్, రంజ్న్. అటే్ల  
తౌరాత్, తౌహీద్ అను పదము ‘తి్ర’ అను శబదిముతో ముడిబడి 
యున్నవి. ‘తౌ’ అనగా తెలుగుభాషలో మూడుయని అరథాము.

·        తెైైత సిదాధ ింత ఆధారింగా తెలుగులిపి
తెలుగు లిపి లోని అచుచిలు హలు్ల లు  జీవాతము, ఆతము, పరమ్తము ల 
వర్స కరీమములోనే పేరచిబడా్డ యి తెలుగు అక్షరాల దా్వరా కూడా 
“ఆతము జ్్ఞ నం” చేరచిబడింది అంటార్.(“అక్షర జ్్ఞ నము”10.05.2017)

·       తెైైత సిదాధ ింత ఆధా్యతి్మక ఘింటు
తెలుగులో చాల్ పదాలు పూర్వము ఏ అరథాంతో ఉండేవో మళ్ళు ఆ 
ఆధా్యతిముక అరా్ధ లను వివరిసుతే ంది.

·       తెలుగు సామెతలు, పొ డుపుకధలు
మన తెలుగు సామెతలు, పొ డుపుకథలలో “అక్షర జ్్ఞ నం”తో పాటు 
ఆతము జ్్ఞ నం కూడా ఉంది. ఆతము జ్్ఞ న సంబంధ సమ్చారాని్న కూడా 
మన పూరి్వకులు ఈ తెలుగు సామెతలో్ల , పొ డుపుకథలో్ల  
పొ ందుపరిచార్. వేమన పదా్యలో్ల ,జ్నపద గ్య్లో్ల , వర బ్రహముం గారి 
తతా్వలలో నిగూఢముగా ఎంతో ఆతము జ్్ఞ నము ఉంది.వాటిని 
పరిశ్లనగా చదివిన తర్వాత  తెలుగు  దేవభాషే అని అంటునా్నను 
.సర్వమత సమభావన చాటుతున్న ప్రబో దానంద సా్వమీజీ సామ్జిక 
సేవలో కంచి, సిద్ధగంగ, పుటటుపరితే ల్ంటి పీఠాల సరసన తన పొ డమల 
ఆశరీమ్ని్న కూడా చేర్చిందుకు బ్జ్లు వేసాతే రని  కోర్తునా్నను.
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  15. తెలుగులో పాలన చేయలేమా? 

 జన ఘోషకు సపిందించాలి్సన సరా్కరీ యంత్ార ంగం జన 
భాషకు పటటుం కటాటు లి్సందేనంటూ పటుటు పటిటున ఎన్టుఆర్ , దసతే ్రం తెలుగులో 
ర్పొ ందిసేతేనే సంతకం చేసాతే ననా్నడు. ఫెైలు తెలుగులో తెసేతేనే సంతకం 
పెటాటు డు. యధారాజ్ తధా ప్రజ్ అన్నటు్ల  అధికార్లు తెలుగులో 
ఫెైళళును పర్గులెతితే ంచార్.తెలుగులోనే తీర్పిలు వచేచిల్ గరాీ మ 
నా్యయ్లయ్లను నెలకొలుపితాననా్నర్. ప్రజలు ఎంతగానో 
సంతోషించార్. ఆయన 1983 నుండి 1989 వరకు ముఖ్యమంతి్రగా 
పనిచేశార్. మండల్ల సాథా పన తర్వాత కొతతే  జిల్్ల లను కూడా 
ఏరాపిటు చేయమని నేను కోరగా ఆయన ప్రభుత్వంలో నాకు తెలుగులో 
సమ్ధానం ఎంత శరీద్ధగా ఇచాచిరో చూడండి. 21.9.1988 న 
సచివాలయం నుండి నాకు జవాబు చేతిరాతతో ఇచాచిర్.ఇంటర్్నటూటు , 
కంపూ్యటర్్ల  అపపిటికి లేవు. తెలుగు టెైపు మిషను్ల  కూడా పూరితేగా 
వాడుకలోకి రాలేదు. అయినా సర్ సచివాలయసాథా యిలో కారబీన్ పేపర్ 
పెటిటు  చేతితోనే తెలుగులో రాసి నాకు జవాబు ఎల్ పంపారో 175 పేజీలో 
చూడండి. 
 అది చాలు నాకు. ఒక సామ్న్య పౌర్డినెైన నాకు కూడా 
సచివాలయం నుండి సమ్చారం తెలుగులోనే పంపారని ఎంతగా 
ఆనందించానో! 1988 లో ముపెైపి ఏళళుకిరీతమే ఇంత చక్కగా తెలుగులో 
సచివాలయ దసాతే ్ర లు నడపగా ఎంతో సాంక్తిక ప్రగతి సాధించిన 
ఈనాడు తెలుగులో ప్రభుత్వ కార్యకల్పాలు నడపలేమ్? ఎన్టు 
రామ్రావు ల్ంటి తెలుగు భాషాభిమ్నులెైన పాలకులు రావాలి. 
పాలకులు తెలుగు భాషలో మ్త్రమే దసాతే ్ర లు నడపమని ఎన్టు 
రామ్రావు ల్గా అధికార్లను ఆదేశించాలి. తెలుగు అమలుకోసం 
వెంటపడాలి. 2018 ని తెలుగు భాషా సంవత్సరంగా ప్రభుత్వం 
ప్రకటించింది. తెలంగాణాలో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరిగాయి.
ర్ండు రాషాటు ్ర లలో కొని్న మంచి నిర్ణయ్లు చేసూతే  ఆంధ్ర,తెలంగాణా 
ముఖ్యమంతు్ర లు ఇదదిర్ తెలుగులో పాలనకు మద్ధతు ప్రకటించార్. 
కాబటిటు  మళ్ళు ఎన్టు రామ్రావు గారి తెలుగు పాలనాపద్ధతులను 
ప్రభుతా్వధికార్లు,నాయకులు పునర్ద్ధరించాలి. మన భాషకు మేలు
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చేసే వనర్లన్్న సమకూరాచిలి. ఆధునిక అవసరాలకు పనికొచేచిల్ 
తెలుగు భాషను సంస్కరించాలి. ఇపుపిడు ఉపరాషటు ్రపతిగా రాజ్యసభ 
సీపికర్ గా మన తెలుగు వ్యకితే వెంకయ్యనాయుడు గార్ తెలుగును 
ఉద్్యగాలకు అర్హతగా పెటాటు లని చెబుతూ ఉనా్నర్. జ్తీయభాష హో దా 
కూడా సాధిసేతే  తెలుగులో పాలన కూడా సులభం అవుతుంది. తెలుగు 
భాషా పరిరక్షణకు అనేక వనర్లు, శకుతే లు ప్రత్యక్షంగానూ పరోక్షంగానూ 
కలిసివసాతే యి.
 అసలు తెలుగులో ఓనమ్లు మొదలు పెటటుకుండానే అదిలేదు 
ఇదిలేదు అని సాకులు చెపేపి ఉద్్యగులను అల్ వదలకూడదు.
తెలుగులో రాయటానికి ప్రయత్నం చెయ్యమని ఒతితేడి చెయ్్యలి. ఈ 
ఒతితేడి సచివాలయంలోనే మొదలవా్వలి.ఈ విషయంపెై తెలుగు 
భాషాభిమ్నులెైన, అనుభవజు్నలెైన ఐ.ఏ.ఎస్. అధికార్లను 
సూచనలు సలహాలు అడిగి మరింత పటుటు దలతో కారా్యచరణలోకి 
దిగాలి. తెలుగులో పాలన సజ్వుగా సాగటానికి ఇంకా ఏమేమి 
చెయ్్యలో మీ సూచనలు సలహాలు కామెంట్ చెయ్యండి.ఎందుకంటే 
నా రాబో యి్ పుసతేకం ‘తెలుగులో పాలన” దా్వరా మీ సూచనలు 
సలహాలనే ప్రభుతా్వనికి నివేదిసాతే ను :-
వచిచిన సలహాలు,సూచనలు :   (ఆంధ్రప్రభ 3.4.2018) 

     కర్లపాలెం హనుమంతరావు, ప్రముఖ రచయిత :- ఎన్టు 
రామ్రావుగార్ తమను తాము శ్రీకృష్ణ  దేవరాయలుగా 
భావించుకునేవారని వినేవాళళుం. ఆయనపాలనా కాలంలో 
తలెుగుకిదకి్కన మన్ననను ఇల్ంట ిఎనో్న కథలదా్వరావింటున్నపుపిడు 
మనం నిజంగా తెలుగురాషటు ్రం లోనే ఉనా్నమ్ అని చెయి్యగిలు్ల కొని 
ఖ్యం చేసుకోవాలనిపిసుతే తాంది.  ప్రజ్సా్వమ్యంలోప్రజలఓట్ల కుమ్త్ర
మేనా ప్రజల మ్టలకు విలువఇవ్వరా? ఇపుపిడూ పది, పనె్నండు 
తరగతుల వరకు తెలుగు అంటునా్నర్ కాన్..తెలుగు చెపపిని 
పాఠశాలలమీద ఏల్ంటి కరీమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటారో 
గటిటుగాచెపపిర్! ఎందుకంటే తెలుగు భాషకు పాలనా సామరథాయాం కావాలని 
కన్్నళు్ల  కార్చిమెకాలే మ్నస పుతు్ర లు మన ప్రభుత్వ అధికార 
పదవులో్ల  నే ఉనా్నర్. మ్ శ్రీమతిఎం.ఏ .. తెలుగులో. బి ఇడి చేసి 
హ�ైదరాబాద్ ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో తెలుగు 
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ఉపాధా్యయినిగా చేశార్. తాను సీనియర్ మోస్టు గా 
సరీ్వసులోఉన్నపపిటికీ క్వలం ఆంగ్లభాషలో ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు చేసే 
పాటిసామరథాయాంలేదన్న మిష కలిపించి తనకనా్న జూనియర్ కి 
ప్రధానోపాధా్యయినిగా పద్న్నతి కలిపించార్. ఆ విధమెైన ప్రభుత్వ 
ఆదేశాలు లేకపో యినా విదా్యధికార్లుసెైతం మ్ శ్రీమతి గారి అరీజాలను 
బుటటు దాఖలు చేసార్. రామ్రావుగారి వంటి పాలకులు, మీ వంటి 
నిక్కచిచి అధికార్లు లేనిలోపంకొట్టు చిచినటు్ల కనిపించింది మ్కు! 
ఆంతరాజా ల యుగం వేగం పుంజుకొంటున్న ఈసంధి దశలో అయినా 
తగిన వనర్లు, పరికరాలు, పారిభాషికా పదాలు గట్ార లేవన్నకుంటి 
సాకులు చూపకుండా ప్రజల వాడుక భాష తెలుగుకు పాలనాసాథా యి 
నిక్కచిచిగాకలిపించాలి. అన్నగారి పేర్ చెపుపికుంటూ పబబీం 
గడుపుకొనే ప్రభువులు అన్నగారిఆలోచనా విధాలను కూడా 
ఆచరణలోకి తేవాలి. మ్టలూ- మ్ర్పిలూ- డా॥ బూదరాజు 
రాధాకృష్ణ

పుసతేక పరిచయం -1
 తెలుగులోర్ండు మూడు నిఘంటువులు ఉనా్నయి. 
శబదిరతా్నకరం, సూర్యరాయ్ంధ్రం, ఆంధ్రవాచసపిత్యం.. వగ్ైరా. ఇంకా 
ఏమెైనా ఉంటే ఉండవచుచి, వేటి దారిది వాటిదిగాసాగింది 
పదనిఘంటువుల నిరాముణం. తకి్కన ద్రవిడ భాషలకు 
మహానిఘంటువులునిరిముతమయ్్యయి.. కాన్ తెలుగువాడికి ఆ 
అదృషటుం లేదు. వేదం వెంకటరాయశాసితే ్ర, గిడుగు రామూమురితే 
పంతులుగార్ వంటి ఉదదిండులు నిఘంటువుల నిరాముణానికి కొంత 
ప్రయత్నం చేసార్. వాటిని వేటిన్ కాదని ఆంధ్రసాహిత్యపరిషతుతే వార్ 
సూర్యరాయ్ంధ్ర నిఘంటువు నిరాముణం తలపెటాటు ర్! ఆ నిఘంటునిరాముణ 
పో షణకు పూనుకున్న పిఠాపురం రాజ్వార్ చివరకు బికారి 
దశకుచేర్కునా్నరంటార్. తెలుగు అకాడమీ ప్ార రంభమయిన 
తర్వాత శబదిసాగరం పేర్తో ఒకనిఘంటువు నిరిముంచాలన్న తలంపు 
పెటుటు కున్నది. కాన్ అఖండ భాషాభిమ్నులయినపాలకులు ఆ 
కరీతువు పూరితే కాకుండా ఉండేందుకు శకితే వంచన లేకుండాపాటుపడా్డ రని 
బూదరాజు రాధాకృష్ణగార్ ఒక సందరభాంలో వ్యంగా్యసాతే ్ర లుసంధించార్. 
ఒక వ్యకితే తన జీవితకాలమంతా శరీమించినా ఒక మహానిఘంటువు 
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నిరాముణంసాధ్య పడదు. అల్ పడదని ప్రపంచ దేశాల నానా 
భాషాచరిత్రలు నిర్పిసుతే నా్నయికూడా. అయినా కాలం, ఖరముం కలసి 
వచిచి భవిష్యతుతే లో అల్ంటి మహానిఘంటువునిరాముణంతలంపు 
మొదలయితే.. ఉపకరణంగా ఉంటుందన్న మంచి ఉదేదిశంతో 
బూదరాజురాధాకృష్ణగార్ ఈనాడు ఆదివారం అనుబంధంలోసుమ్ర్ 
నాలుగ్ళళుపాటు ( 1997, జూన్ 8 - 2001, ఫిబ్రవరి 2) ‘మ్టలూ-
మ్ర్పిలూ’ శ్రిషిక నిర్వహించార్. మహానిఘంటువు నిరాముణం కాన్ 
చేపటటుదలిసేతే  గమనించవలసిన అంశాలు బో లెడునా్నయి.
వాటినని్నంటిన్ ఏకర్వు పెటటుడం ఆరంభంలోనే బెదరగ్టిటునట్లవుతుందని 
రాధాకృష్ణగారి అభిప్ార యం. అయినా కాలకరీమంలో శబాది లో్ల , అరాథా లో్ల  
వచేచిసా్వభావికమెైన మ్ర్పిలను కొంతలో కొంతెైనా సూచిసేతే  
బుది్ధమంతులకు, శకితేమంతులకు మహానిఘంటువు లేదన్న కొరత 
స్వలపింగా అయినా తీర్తుందన్నఉదేదిశంతో బూదరాజుగార్ 
నిర్వహించినమంచి ధారావాహిక శ్రిషిక ఇది. దీనిదా్వరా తెలుగువారిలో 
ఎవరికయినా మళ్ళు భాషాభిమ్నం ర్క్తితే .. మహానిఘంటువునిరాముణ 
సంకలపిం మొలక్తితేతే తానుపడ్డ  శరీమకొంత సారథాకమవుతుందని 
రాధాకృష్ణగారి భావన.
 600 మ్టలకు సంబంధించిన కొంత సమ్చారం ఈశ్రిషిక 
దా్వరా అందించార్. పదానికి ఉన్న అరాథా లో్ల  కాలకరీమంలో 
వచిచినమ్ర్పిల వివరణ ఉంది. సందరాభాని్న బటిటు  ఆధునిక శాసతే ్ర రచన 
అవసరాలనూదృషిటులో ఉంచుకొని పాతమ్టలక్ కొతతేపదబంధాలు 
కలిపించి వాటినే సాంక్తికశబాది లుగా ప్రయోగిసుతే న్న వెైనాన్్న 
పరిశ్లించార్ ఇందులో ఇల్ంటి ప్రయత్నం ఈశ్రిషిక ముందు.. 
తర్వాత కూడా మళ్్ల ఎవర్ తలపెటటుక పో వడం విచారించదగ్గవిషయం.
అంతరాజా ల యుగంలో తెలుగు పద సంపదకు మరింత పుషిటుకలిగించాలన్న 
దృషిటు  కల భాషాభిమ్నులు, భాషో ద్ధరణకు కృషి చేసే సంసథాలు, 
సమ్చార పతి్రకలు ఈ తరహా కృషిని మరింత ముందుకు 
కొనసాగిసాతే రన్న ఆశతో ఇక్కడ ఈచిర్ పరిచయ్ని్న ఇవ్వడం 
జరిగింది!
 ఈనాడు విశరాీ ంత ఉద్్యగులు శ్రీధర మూరితేగార్అందించిన 
అదనపు అత్యంత విలువెైన సమ్చారాని్న కూడా ఇక్కడ జత 
చేసుతే నా్నను :
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 “జయంతిరామయ్య పంతులు గారిచే రచింపబడిన “శ్రీ 
సూర్యరాయంధ్ర నిఘంటువు “ కాకినాడఅంధ్రసాహిత్య పరిషత్ వార్ 
1936 ల్ ప్రచురించార్.దానిని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడెమి వార్ 
1979 ల్ పునర్ముది్రంచార్, 6 సంపుటాలు గావెలువడింది. దీని గ్పపి 
దనం ఏమిటంటే, అలుక అని ఒకమ్టకు ఎని్న 
అరా్ధ లునా్నయోతెలుపుతూ, ఆ మ్ట వాడబడిన పద్యం గాని, వాక్యం 
గాని ఉదాహరణలు ఇచాచిర్. తర్వాతి కాలం ల్ వచిచిన పుర్ముద్రణలో 
ఈ పదా్యలు ఉదాహరణలు లేకుండా ఒక్సంపుటం గా ముది్రంచార్.
ఇక తెలుగు అకాడెమీ వార్ ఇంగీ్లష్ తెలుగునిఘంటువును A4 size 
ల్ 3 కాలంస్ తో 1300 పేజీ ల నిఘంటువు ప్రచురించార్.
అపపిట్్ల డిపు్యటీడెైర్కటుర్్స గా పనిచేసిన, ముకురాల రామ్ర్డి్డ , 
పొ రంకిదక్ిణామూరితే ఈ నిఘంటువు ను తయ్ర్ చేసార్. ఇపుపిడు 
ఇది దొరకటం లేదు. నాదగ్గర మ్త్రం ఒక కాపీ వుంది. ఇక, బూదరాజు 
గార్ ఈనాడు జర్నలిస్టు ల కొసంవ్యవహార పదకోశం తయ్ర్ చేసార్.
ఈనాడు దీనిని ముది్రంచింధి. సచివాలయం ల్నా్యయ శాఖ లో 
అనువాద విభాగం లో మేము తయ్ర్ చేసిన నిఘంటువు 
నుముది్రంచటానికి మ్కు నిధులు లేనందున తెలుగు అకాడెమి వారికి 
ఇచాచిము. వార్దానిని నా్యయ పద కోశము పేర్తొ ముది్రంఛార్.
నాకు తెలిసిన సమచారం ఇది.
 Nalini Mohan Kumar Kalva  కాల్వ నళన్ మోహనకుమ్ర్, 
ఉపకార్య దరిశి,ఆరి్ధకశాఖ ,సచివాలయం ,అమరావతి :-  నిజంమ్టా్ల డితే 
ఇపుపిడు చాల్ సులువు తెలుగు ను అధికార భాష గా అమలు 
చేయడానికి. ఎందుకంటే అని్న ప్రభుత్వ కార్య కల్పాలన్్న ర్పు ఏపి్రల్ 
1 వతేదీ నుండి “పేపర్ లెస్ - ఈ ఫెైలింగ్ “విధానం గారీ మసాథా యి నుండి 
సచివాలయ సాథా యి వరకుఅన్్న కంపూ్యటర్ల పెైనే జరగాలని 
ప్రభుత్వసాధారణ పరిపాలన శాఖ దా్వరా ప్రభుత్వ చీఫ్ సెకరీటరీ గార్ 
ఆదేశాలు జ్రీచేసే ఉనా్నర్. ప్రసుతే తం మనం ఎటా్ల గ్ైతే “గూగుల్ ట్ార న్్స 
లిటర్షన్ - తెలుగు’’ పరికరం ను ఉపయోగించి ఈ విధంగా అవలీలగా 
మనల్టి వాళళుం అసలు తెలుగు గాని ఇంగీ్లష్ గాని టెైపు చేయడమే 
నేర్చికోనటిటువాళళుం సెైతం చేయగలుగుతునా్నమంటే, అది కంపూ్యటర్ 
లో వుండే “ఇంగీ్లష్ కీ బో ర్్డ” తోనే ఆ ఇంగీ్లష్ అక్షరాలతోనే నొకు్కతూ 
తెలుగును చూడగలుగుతునా్నము. కాబటిటు  ప్రతి ఉద్్యగి కూడా 
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ఇదేతరహాలో వాళళు ఆఫీస్ వ్యవహారాలు వాళళు కంపూ్యటర్ల దా్వరా 
తేలికగాచేసుకోవచుచి. ఇక్కడ కావలసింది ఉద్్యగులకు తెలుగులో 
వ్ార య్లనే శరీద్ధ , ఇషటుం, మ్త్రమే!. ఎనో్న సంవత్సరాల కిరీతమే 
తెలుగును అమలుచేయమని ఎనో్నఆదేశాలు జ్రీచేసినా, మన 
ఉద్్యగులు వాటిని సీరియస్ గా తీసుకోవడం లేదు .ఏంచేసాతే ం!. వళళుకు 
భాషాసా్వతంత్రం వచిచినా సపిృహ లేదు. ప్రభుత్వఉద్్యగం అంటే ఇంకా 
“ఇంగీ్లష్ భాష”లోనే చేయ్లనే బానిస మనసతేత్వం నుండి విముకుతే లు 
కాలేని “వెధవాయిలు” గానే మిగిలిపో య్ర్.! మనం ఎవరికోసం ఏ 
ప్రజలకోసం ప్రభుత్వ ఉద్్యగం చేసుతే నా్నం అనే కన్స జ్్ఞ నం లేకుండా 
సంవత్సరాలు గడిపేసూతే  , రిటెైర్ అయిపో తునా్నర్ గాని, మన 
జీతభతా్యలు “తెలుగు ప్రజలు” కటేటు  పను్నలు, ధనంతో అనే భావన 
ఎవరికి వారికి కలిగితేనే గాని అధికార భాష గా ఈరాషటు ్రంలో “తెలుగు 
అమలు” కాదు!. అందుక్ సచివాలయంలో “బ్ౌర న్” నిలువెతుతే  విగరీహాని్న 
పెడితే, రోజు వసూతే , పో తూ ,కన్సం, ఆ ‘‘ఇంగీ్లష్ వ్యకితే ’’ తెలుగుభాష 
కోసం ఎంత కృషిచేశాడ్ ! అని , కన్సం “మనం ఉద్్యగులం, తెలుగు 
వాళుళుగా పుటిటు  “ప్రజల భాష అయిన తెలుగు” ను ఎందుకు “పరిపాలన 
భాష” గా అమలు చేయలేము!?. అని ఎవరికివార్ సిగు్గ పడి తెలుగు 
ను ఆఫీస్ వ్యవహారాలో్ల  అమలు చేయగలమనే పటుటు దల, సంకలపిం 
కలుగుతుందని నేనుభవిసుతే నా్నను!. ప్రభుత్వం లోని మంతు్ర లంతా 
వాళళుకు పంపబడే ఫెైళుళు అన్్న ఖచిచితంగా “తెలుగులోనే” ఉండాలనే 
నిబంధన పాటించాలి!. అదే విధంగానే “సెకరీటేరియట్ మ్ను్యవల్”, 
“బిజినెస్ ర్ల్్స” లో గూడా ఆ నిబంధనను చేరాచిలి్సన ఆవశ్యకతను 
ముఖ్యమంతి్ర గార్ గురితేంచాలి,! ఆ విధంగా ఆదేశాలు ఇవా్వలి!.
 Madhusudhanarao Kotapati  కోటపాటి మధుసూదనరావు 
: రాజుతలచుకొంటే దెబబీలకు కొదువా అనె సామెత ఉంది. ప్రభుతా్వనికి 
చితతేశుదిదివుంటే ఇపుపిడు కూడా అమలవుతుంది. ముఖ్యంగా IAS 
అధికార్లు కున్న ఆంగ్లంపెైమోజు తెలుగును పరిపాలనలో అమలు 
కావాడానికి ఒక ఆటంకంగా భావించవచుచి. తెలుగు లోరాయడం 
వలన పెై అధికార్లు ఏమనుకొంటారో ,అంగీకరిసాతే రోలేద్ననేభావన 
కిరీంది వారిలో ఉంది. తెలుగు లోనే రాయ్లని ఏ అధికారి అనడంలేదు. 
ముఖ్యంగా ఇంగీ్లషు లో రాయడం గ్పపిగా భావిసూతే  అల్ రాయని 
వారిని నిరక్షరాశు్యలు ల్గా చూసూతే  ఉనా్నర్ మనకు పెై ఆఫీసుల 
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నుండి తెలుగు లో వసేతేతెలుగులోనే రాయవచుచి కాన్ అల్ జరగడం 
లేదు అంతే కాదు మీ ల్గా ప్రతిజిల్్ల లో ఒకరిదదిర్ తెలుగు అమలుకు 
నిసా్వరథాంగా కృషి చేసేతే  కొంత ప్రయోజనంఉంటుంది.
 G Sathi Raju ఎనభయోదశకంలో తెలుగు బాష వెైభవం 
ఇనుమడిసుతే ంది పాలనలో విరివిగా వాడబడి నిజమయినఅధికారభాష 
అవుతుందని ఆశించాం. అది జరగాలి్సనంత జరగలేదు. ప్రపంచం 
చుటిటుచూసూతే  ఈ మధ్య కొరియ్ వెళళున చంద్రబాబు అక్కడ 
మ్తృబాషవల్ల  ఎదుగుదలనుగరీహించాలి్సంది. తెలుగు లో పాలనా, 
విద్య అన్్న జరిగితేనే జ్తి మొతతేంఅభివృది్ధ  సాధిసుతే ంది. వారి 
సాథా యికీనివేదన చేరి చర్యలు తీసుకునేల్కృషిచేయ్లి.
నేనుచిన్నపటినుండి మ్తృభాష తలి్లల్ంటిది గౌరవించింద పూజించు 
ల్ంటి పాఠాలుచెపేపి టీచర్్ల  ఈ రోజులలో ఎదగాలంటే ఇది అనవసరమని 
చపపిరించడమూ చూసూతే  వచాచి. చాల్ మందిలో ఆ తపుపిడు భావాలు 
ఊరిపో య్యి. (ఆంగ్ల విద్య దా్వరా ) ప్రగతిసాధించిన కొదిది  జనాభాక్ 
ఇపపిటి శాసతే ్రసాంక్తిక వెైద్య రంగాలు అధికంగా పరిమితమవడం వల్ల  
మనకు ఆవిష్కరణల సంఖ్యపురోగతి తకు్కవుగా ఉంది. యూరోపు, 
చెైనా, జపాన్, కొరియ్ల మ్తృభాషలో భోధనలుపాలనలవల్ల  ప్రజలలో 
పెకు్కమందికి పాలుపంచుకుని పురోగతికి తోడపిడే అవకాశంలభించడం 
వల్ల  ఆ సమ్జ్లు దూసుక్ళాళుయి అనేది మన పాలకులు, 
విదా్యవేతతేలు, అధికార్లు గరీహించాలి. అల్గ్ విద్యను రాషాటు ్ర ల జ్బితా 
లో చేరాచిలి. ప్రపంచానికి సేవలందించే వారికి అనుసంధాన భాషలుగ 
ఆంగా్ల ది భాషలు నేరపివచుచి.

 Nagendra Vara Prasad Vajjhala తెలుగులోమ్టా్ల డితేనే 
తపుపి అనుకునే పరిసిథాతి నుంచి తెలుగులో మ్టా్ల డుతూ 
తెలుగులోరాయకపో తే తపుపి అనే పరిసిథాతి వసుతే ందని ఆశిసుతే నా్నం

 Wahed Abd గ్పపి సమ్చారం అందించార్. నిజ్నికి 
ఇపుపిడు తెలుగును అమలు చేయడం చాల్ సులభం. కావలసింది 
చితతేశుది్ధ . సంకలపిం.

  Venkata Butchi Raju Bojja తెలుగు రాషాటు ్ర లో్ల  తెలుగును 
పాలనా భాషగా చేయ్లి్సందే... తెలుగులోనే ఫెైళు్ల  నడవాలి.  
 Fazlur Rahman తెలుగు భాషాభిమ్నం ఎకు్కవ మకు్కవ 
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ఉన్న గుపెపిడు మంది కలిసేతే  ఇంటింటా తెలుగు పంటలు ఊర్ వాడా 
తెలుగు వెలుగులే! మీకృషిని అల్్ల హ్ సీ్వకరించుగాక! ఇన్ షా అల్్ల హ్

 Saye Kumar Anisetty చాల్బాగుంది. ఇది ప్రభుత్వ 
అనువాద శాఖ వార్ చేసేతే  ఇంట మంచిగా ఉండేదికాదు. ఇంగీ్లషు 
పదబంధాలి్న, వాక్య నిరాముణ పద్ధతిన్ గురించి ఆలోచిసూతే  
తెలుగులోరాయడం ఎకు్కవమంది చేసుతే నా్నర్. తెలుగులో సే్వచ్ఛగా 
రాసేతే  ఇంకాబాగుంటుంది.

 Archana Rampalli తెలుగువారికి తమ సంస్కృతి ,భాష పెైన 
గౌరవం, అభిమ్నం తకు్కవ.ప్రజల వెైపు నుండి వతితేడి ఉంటె 
ప్రభుత్వమూ తగ్గ చర్యలు తీసుకుంటుంది. కిందటి సంవత్సరం ఆర్ టి 
ఐ దరఖ్సుతే ను తెలుగులో ఇచాచిను. వార్ మ్త్రం ఇంగీ్లష్ లో 
జవాబిచాచిర్. సంబంధిత అధికారి తెలుగువాడెై ఉండి కూడా 
దరఖ్సుతే లోని వాకా్యలను చదవటానికి ఇబబీంది పడా్డ ర్. ఇంత 
తెలుగు రాసేతే  ఎల్గమ్ముఅనా్నర్. ప్రజలు కూడా ప్రభుత్వం తో 
ఉతతేరప్రతు్యతతేరాలను, ఫిరా్యదులనుతెలుగులోనే చెయ్్యలి, 
ప్రభుత్వమూ తెలుగులోనే జవాబివా్వలని ఒతితేడిచెయ్్యలి. 
వెంకయ్యగారన్నటు్ల  ర్ండురాషాటు ్ర లో్ల  ఉద్్యగాలకు తెలుగు వచిచిఉండటం 
ఒక అర్హత కావాలి, కోర్టు లో్ల  కూడా వాద్పవాదాలు ,తీర్పిలు 
తెలుగులోనేఅమలయి్్యల్ చూడాలి.

  Nasreen Khan 1988లోనూజిల్్ల ల పునర్వయావసీథాకరణ 
గురించి చరచి జరిగిందని తెలుసు కాన్ ఈ లేఖదా్వరా ప్రత్యక్షంగా 
చూడగలిగాను. చక్కగా తెలుగులో రాయడం వలన ఇంగీ్లష్ రానివార్ 
తేలికగా. అరథాం చేసుకునే వలుంది. అపుపిడు ఇంత బాధ్యతగా 
సామ్ను్యలకుజవాబులు రాసి పంపే వారంటే అపపిటి పాలకులు ఎంత 
జవాబుదారీగా ఉండేవారో అరథామవుతున్నది.
 తెలుగుభాషను క్ష్ణ దశ నుంచి బయటకు తీసురావాలంటే 
ప్రభుత్వం పూనుకుంటేనే సామ్ను్యలు అనుసరిసాతే ర్. ఇపపిటిక్ 
అందమెైన భాష ఉర్ది ను ఆ సిథాతికిచేరాచిము. ఇపుపిడు తెలుగును 
కూడా అల్ చేసుకుంటే ఆతాముభిమ్నం లేని వాళళుమేఅవుతాం. 
ప్రభుత్వం తెలుగును సూ్కల్్స లో ఒక సబెజాకుటు గా పెటిటుపో ్ర త్సహిసాతే మని 
చెబుతున్నది కాన్ ఆఫీసులలో మటుకు ఇంగీ్లష్ ఫెైల్స్చక్కర్్ల  
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కొడుతునా్నయి. ఇక తెలుగు మ్ధ్యమంలో చదివిన వారికిఏ పో టీ 
పరీక్షలలోనెైనా ఇంగీ్లష్ మీడియం  వారికనా్న తకు్కవ 
మ్ర్్కల్సుతే నా్నయి. ఏ ధెైర్యంతో తలి్ల తండు్ర లు తెలుగు 
మ్ధ్యమంలోచదివించగలర్?అందుక్ ఇంగీ్లష్ మీడియంలో చదివిసూతే  
తెలుగును ఒక భాషగా పో ్ర త్సహించడంలో తపుపి లేదు.ఇక సూ్కల్్స 
లో పిల్లలందర్ తెలుగులో మ్టా్ల డేల్ పో ్ర త్సహించాలి. తెలుగు 
మీడియం లో చదివిన వారికి ఉద్్యగాలు కలిపించాలి.అపుపిడే తెలుగు 
భాష మృత భాషగా మ్రదు.
 Lakshmi Vasanta తెలుగుమన మ్తృ భాష అని కూడా 
మరిచిపో తామేమో కొంత కాల్నికి. ప్రభుత్వం లో అధికారభాష ఇంగీ్లష్.
ఫెైల్్స అన్్న ఇంగీ్లష్ లోనే నడుసాతే యి. నా్యయ సాథా నాలు లో 
మరీదార్ణం..కక్ిదార్లు కి తెలుగు తపపి ఏ భాషా రాదు.అయినా 
సర్ వాదాలు అన్్నఇంగీ్లష్ లో రాసాతే ర్.ఎందుకో అల్..అసలుతెలుగు 
అధికార భాష అని ప్రకటించారా లేదా.. ప్రకటించి ఉంటే 
ఇపపిటివరకుఎంతవరకు ప్రయతి్నంచార్..అంతా అయోమయం.
ప్రజలు కూడా ఒక పక్క మ్ పిల్లలకి ఉద్్యగభాష కావాలి అంటూ ఆంగ్ల 
మ్ధ్యమం వెైపే మొగు్గ  చూపుతునా్నర్..మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుగు 
భాష అధికార భాష అని ప్రకటించి ఇపపిటిక్ైనా అధికారయుతప్రకటనలు 
తెలుగు లో రాయ్లి.
 Siva Racharla మీప్రతిపాదన ఫలించి కొతతే  జిల్్ల లు ఏరపిడి 
ఉంటే బాగుండేది సార్. P.V. నందా్యలనుంచి పొ టి చేసినపుపిడు 
నందా్యలను జిల్్ల  చేసాతే నని ప్రకటించార్. పాలనా వ్యవహారాలు 
తెలుగులో జరగటం మంచిది.
 Suresh Kumar ప్రతి రాషటు ్రం లో మ్తృభాష లో పాలన 
సాగుతోంది... మనకు మ్త్రం తెగులు.
  Pudota Showreelu బా్యంక్ ల్వాదేవలు గూడా తెలుగులోనే 
జరగాలి. మ్తృభాషనుచక్కగా నేర్చికున్నవారికి పరాయి భాషలు 
నేర్చికోవటం సులువు...మన అమముభాషనుదయచేసి 
చదవండి,,నేర్చికోండి ,అని బతిమిల్డాలి్సన దౌరాభాగ్యం 
పటిటుందిమనకు.. ప్రభుతా్వలకు చితతేశుదిది  వుంటే కానిదిలేదు.....తెలుగు 
తపపికుండా ఒకసబెజాకుటు  గా చదివిన వారిక్ ప్రభుత్వ వుద్్యగం అంటే 
తపపికుండాచదువుతార్ .అమముఒడి ,బడి ,ఏలుబడి ’ ’ . . . . . .ఈ 
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మూడింటిలోతెలుగును సంపూర్ణంగా అమలుచేసినపుడే మ్తృభాష 
మనగలుగుతుంది.....లేదంటే మృతభాషగా మ్రిపో తుంది.

  Ponnada Lakshmi మనతెలుగుభాష ఉదదిరింపబడాలంటే 
పాలకుల శరీధ్ధ  అత్యవసరం. పాఠశాలలో తెలుగుకి ప్ార ముఖ్యత ఇవా్వలి. 
తెలుగులో పాలన వల్ల  ఎవరికీ ఇబబీంది లేదు, క్వలం 
పరభాషావా్యమోహం మనలి్న తినేసోతే ంది. పాలకులు పూనుకోకపో తే 
మన భాషకి గౌరవం విలువఅన్్న తగి్గపో తాయి.

  భాగవత గణనాధా్యయి  అవునండితెలుగు పూరితే వ్యవహారిక 
భాషగా 1990వ దశకంలోనే వచేచియ్లి్సంది. ఇపపిటిక్బాగా ఆలస్యం 
అయింది ఇపపిటిక్నా శ్ఘ్రమే చేయ్లి. దీనికి భాషాపరంగా 
సాంక్తికతవిషయంలో కాని, భాషా సంపతితేలో కాని ఎటిటు  లోటూ 
లేదండి.తెలుగునువాడుకలోకి తీసురావడానికి ఎటువంటి సాంక్తిక 
ఇబబీంది కాని. భాషలో పటుత్వంవిషయంలో గాని ఎటిటు  లోపం లేదండి. 
దానికి నిలువెతుతే  ఉదాహరణలుమీవంటి వార్... దీనివలన సామ్న్య 
జనానికి వ్యవహారాలలో ఏమి జర్గుతోంద్తెలియటంలేదు. వారి 
నిబబీరాలు దెబబీతింటునా్నయి. ఇది మంచిది కాదు. ఇంకసాంక్తికత 
అంటే గణని, చరవాణి వంటి పరికరాలలో తెలుగును ఆంగ్లంతో 
సమ్నంగాఅని్న విధాల్ వాడుకోవచుచి. దానికి ర్జువు ఇంటర్్నటుటు లో 
తెలుగు వాడికచూడండి... ఇపుపిడు గూగులు మెైకోరీ సాఫుటు  వార్ 
తెలుగుకి అన్్నఅనుకూలిసుతే నా్నర్ మనం అవి బాగుండకపో యినా 
వాడుతుంటే అవే మెర్గు పడతాయి. తర్వాత, ప్రభుత్వ ప్రయివేటు 
కార్యకరీమ్లకు ఆధునిక పరికరాల వాడుక తపపినిసరి వాటిలో తెలుగు 
అనుకూలం కనుక, తెలుగును ప్రభుత్వం కాని, నా్యయవిభాగం కాని, 
ప్రజలు కాని వ్యవహారికి భాషగా వాడటానికి ఏ ఇబబీంది లేదండి. పెైగా 
చాల్కాలం కిరీతమే సమగరీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సచివాలయంతో సహా ప్రతి 
ప్రభుత్వ ఉద్్యగిఅంటే తెలుగు చదువుకుని ఉండాలి. లేదంటే ప్రభుత్వం 
పెటేటు  తెలుగు పరీక్షరాయ్లి లేకపో తే ర్గు్యలెైజ్షను కాదు అనే వార్.. 
మరి ఆ ర్లు ఏమెైంద్  తెలియదు. ఇటిటు  పరిసిథాతికి కారణం రాజ్దరణ 
లేకనా? అంతేకాకుండా మన ప్రక్కరాషాటు ్ర లు సో దర భాష కన్నడను 
మన భాషల్గానే చదవడానికి మ్టా్ల డడానికి ఉంటుంది. వారిని 
చూడండి ఎంత బాగా వృది్ధ  చేసుకుంటునా్నరో. వారిని చూసి 
మనంమేలుకోవాలి. లేకపో తే జ్తి మనుగడే దెబబీతినవచుచి.
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 Raj Kumar Deni bhadhyatha yevariki appaginchalo 
varike appaginchali sir. Barrelu kaachukunevadu leader ayii 
Mla ga gelisthe, vadiki Badulu, Gudulaku sambhandinchi 
minister ga isthunnaru. Vadiki education gurinchi, schools 
infrastructure gurinchi, entho viluvaina, pavithramaina matha 
grandala gurinchi, Temples gurinchi yemi telusthundandi. 
Mundu e vidhanam marithe, Telugu bhasha viluva telust-
hundi. Desha bhashalakella lessa Telugu bhasha annadi 
marachipokoodadu, daani viluvanu kapadukovali sir. Mundu 
mana politics vidhanam marali. Kevalam dabbukoraku den-
inaina nashanam chesesthunnaru. Tharuvatha education 
vidhanam marali. Okka NTR education society lone antha 
goppa vidhya vidhaanaanni amalu chesthe saripodu, alanti 
service state motthaniki ivvagalagali sir. Ilanti vishayamlo 
Brahmini Lokesh garu mundukuvachhi state education de-
partment tho kalasi panichesi, mana education vidhanamlo, 
standards lo improvement theesukuravali sir.

 Vijaya Kumar Batchu మంచి ఆలోచన. రామ్రావు గారికి 
నా పాదాభివందనం.. తెలుగుని బ్రతికించటానికి ఊపిరిపో సుతే న్న ప్రతి 
ఒక్కరికీ నా హృదయపూర్వక పాదాభివందనం

 Vimala Chigurupati Vimala Chigurupatiమన భాష మన 
కుండగా , పొ రిగింటి పుల్ల కూర మనక్ందుకు?

 Mangalagiri Jilani Noorbasha Rahamthulla Sab మీర్ 
మొదటి నుండి తెలుగు భాషాభిమ్ని. Hyd లో మొదటి నుండి ఉర్ది  
భాషమ్టా్ల డే వార్, అన్న ఎన్టురామ్రావు గార్ ముఖ్యమంతి్రగా 
ఉన్నపుపిడు తెలుగువాడకంపెై ప్రతే్యక శరీద్ధ  కారణం గా తెలుగుకు 
మంచిరోజులు వచాచియనిఅనుకునా్నము కాని ఆయన 
తర్వాతవచిచిన వార్తెలుగుకు అంతగా ప్ార ధాన్యత నివ్వని కారణంగా 
నేటి (దు)సిథాతి. తెలుగులోపరిపాలన చక్కగా చేయవచుచి. అపపిటి 
కంటే సాంక్తిక పరిజ్్ఞ నం అభివృది్ధ  చెందిననేటికాలం తెలుగులో 
పరిపాలనకు అనుకూలం.  ప్రభుత్వ కారా్యలయ్లు ముందుగాతలెుగులో 
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పరిపాలన కు అవసరమెైన దసాతే ్ర లను తయ్ర్చేయ్లి. దాని 
అమలుకు గటిటుగాకృషి చేయ్లి. తెలంగాణలో క్సిఆర్ గార్ 2018-19 
విదా్య సం నుండి 10వ తరగతివరకు తెలుగు తపపినిసరి అని చటటుం 
చేయటం తెలిసిందే. మరి అమలు చేయడం ఎల్జర్గుతుంద్ 
వేచిచూడాలి. ఆంధ్ర లో కూడా తెలుగు తపపినిసరి చేయ్లి.

 Syamala Betha    Anni works name thone start aithai 
name hone end aithai law loni kotha marupu kavali Telugu 
vallu Telugu lo santakalu cheyali , Anni application Loni 
Telugu loni Telugu lo ne name vrayali vere language 
chelladu.

           Raghavendra Rao Nutakki గౌరవన్యులుNoorbasha 
Rahamthullaగారికి నమ్రతతో మీ వేదన అర్ధం చేసుకోగలను .

 రాజకీయ్ని్న వంట పటిటుంచుకోని రామ్రావు గారి పాలనా 
సమయం లోతానుగా చేసిన వాగాది నాలు
చితతే  శుది్ధతో అమలు చేయగలిగిన ఆయన చేతికందినఅధికారం పెై 
తానుఎంతకాలం ఉండగలనో అన్న మీమ్ంస తోఆయన ఎన్నడూలేర్.
తన పాలనలో ప్ార ధమ్్యలనుతాను నిరాది రించుకొని ముకు్క సూటిగా 
పాలన కొనసాగినచిగలిగినఆయనకు ఎనో్న ఎదుర్దెబబీలు 
తగిల్యన్నది నిరి్వవాదాంశం అయినా తాననుకున్నది అనుకున్నటు్ల  
ఆచరించగలిగిన ధీశాలి. మ్తృ భాష విషయం లో ఆయన చేపటిటున 
విధి విధానాలు ఇతర పాలకులూ ప్ార మ్ణికంగా పాటించ వచుచి.
పటా్వరీ వ్యవసథా  రదుది  ,తహసీల్ల  సాథా నే మండల్లు ,
మద్యపాన నిషేధంఇల్ ఎనో్న కార్యకరీమ్లకు చితతే  శుది్ధతో పాటు 
ఆతముసెలథా ర్యం చాల్ అవసరం .

 కానినేడున్న రాజకీయ పరిసిథాతులలో ఆంద్రరాష్ర పాలనా 
వ్యవహారాలలో ప్ార ధమ్్యలలో పెను సవాళు్ల  ఎదుర్ నిలిచాయి, 
అందులో మొదటిది ఆరి్ధకం, ర్ండవది, పో లవరం ,మూడవది రాజధాని 
నిరాముణం,నాలుగవది, వాగాది నం చేసినసంక్్మ కార్యకరీమ్లు 
అయిదవది నిధుల కొరత.
 ఇల్ ఎనో్న పెను సవాళు్ల ప్రభుత్వం ఎదుట.మరో ప్రక్కతోనితే కాలు్ల  
అడ్డం పెటిటు  అభివృది్ధకి సహకరించనిప్రతిపక్షాలు. క్ంద్రం కుంటి సాకులు.
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ఇల్అనేక సిథాతిగతులు ప్రసుతే త పాలకులకుఅడ్డంకులు గా 
నిలిచాయన్నది వాసతేవమే అయినా పాలనా వ్యవహారాలలో 
విదా్యలయ్లలో ప్ార ధమిక మ్ధ్యమికవిదా్య సాథా యిలలో మ్తృభాష 
వినియోగం ఆచరణలోఅసాధ్యమేమీ కాదు.ప్రభుతా్వనికి చితతే  శుది్ధ  
ఉంటే.ప్రభుత్వం యిందుపెై ప్ార ధామ్యం ఇవ్వడం అసాధ్యమేమీ కాదు.
ప్రభుత్వం యిందుపెైశరీద్ధ  వహించక పో వడం విచారకరం .

   Narasimhraju Kvsl Telugu Leni samskurti Manam 
chdalemu Matru bashanu kapadukovali, gowrinchali, acha-
rinchali 

          Elchuri Muralidhara Ra మ్న్యమితు్ర లు శ్రీNoorbasha 
Rahamthullaగారికి అభివాదనం! అధికార భాషగా తెలుగుకు 
ప్రయోగవా్యపితేని కలిపించేందుకుమీర్ చేసిన కృషి, కంపూ్యటర్ల ప్రవేశం 
తరా్వత మీర్ కొనసాగించిన కృషి ఎంతోవిలువెైనవి. ఇపుపిడు తెలుగు 
భాష రాజకీయజు్ఞ ల చేతిలో ప్రచారసాధనంగా మ్రింది. ఇపుపిడు 
ప్రజలే పూనుకొని ఉద్యమ్ని్న తీసికొనివసేతే  తపపి - పరిసిథాతి 
ఏమీఆశాజనకంగా లేదు. ఆ ఉద్యమకార్లో్ల  సెైతం కొంతమందికి తమ 
ఉనికినినిలబెటుటు కోవటం కోసం లేనిపో ని సరికొరీ తతే  వాడుకను 
కలిపించాలన్న వా్యమోహమేకాని, ఉన్న వ్యవసథాను కాపాడుకోవాలన్న 
ప్రయత్నం అగుపించదు. మొతాతే నికి గడు్డ సమసే్య. తెలుగు భాష 
రాజకీయవాదుల కబంధహసాతే ల నుంచి బెైటపడి విదా్యరంగందా్వరా 
ఆంధ్ర రాషటు ్రపు ప్రజ్వ్యవహారంలో నిలదొకు్కకోవటం అంత 
సులభమనిఅనిపించటం లేదు!

 Gopireddy Srinivas Reddy పిలి్లఅంటే మ్రాజా లం అన్నటు్ల  
కాకుండా వాడుకభాషలో చక్కగా అందరికీ అర్ధమయి్్యటు్ల తెలుగులోనే 
పాలన జరగాలి. ప్రసుతే త సో షల్ మీడియ్లో ఎంత చక్కని తెలుగులో 
సామ్ను్యలూ తమ భావాలు వ్యకతేపర్సుతే న్నది చూసూతే నే ఉనా్నము.

 పదాము కుమ్రి  పదాము కుమ్రి ఇది యధారాజ్ తధా ప్రజ్  
కానేరదు...ప్రజ్భీషాటు ని్న గౌరవించే ప్రభుత ఉంటే...యధా ప్రజ్ తధా 
రాజ్నే....
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             Sireesha Sribhashyam తపపికుండా చేయొచుచి....మన 
భాష లో ఉన్న పటుటు  పరాయి భాషలో ఉండదు...కృషి చేసేతే  తపపికుండా 
సాధించ గలుగుతాం..కషటుతరమెైన పదాలు కాకుండా..సులువు గా 
అర్ధమయి్్య రీతిలో ఉండాలి..మ్తృభాషపెై మమకారం..కొందరిక్ కాదు 
ప్రతి ఒక్కరికీ ఉండాలి..వ్యవసథా  మ్రాలి ముందుగా..వేర్ భాషలపెై 
మోజు తగి్గ  మన భాషపెై పే్రమ పెంచుకోవాలి..ఆ బాధ్యత పాఠశాల 
సాథా యి నుండే కాదు...మన ఇంట్్ల  నుంచి కూడా రావాలి
 ఇపపిటిపిల్ల లు తెలుగు మ్టా్ల డితే చిన్నతనంగా 
భావిసుతే నా్నర్..దానికి తగ్గటుటు ప్రభుత్వం ఇంగీ్లష్ మీడియం ప్రవేశ 
పెటిటుంది..మన గ్యి్య మనమేతవు్వకుంటునా్నం..ఇపపిటికయినా 
అందరి హృదయ్లో్ల ంచి ఈ భావన స్వచచింగా రావాలి..అపుపిడే..
తెలుగు భాషని బ్రతికించుకోగలుగుతాం..తెలుగు భాషలో పాలనా 
చేయగలుగుతాం...
మీ కృషికిఅభినందనలు

  Divi Kumar నూర్  భాషా రహంతుల్్ల గారి అలుపెర్గని కృషికి 
ధన్యవాదాలు.హిందీతో సహా తెలుగుమరో 20 భాషలు జ్తీయ భాష 
లే. ఇదే తరహాలో భారత రాషటు ్రపతి శ్రీ కోవింద్ హిందీజ్తీయ భాష అన్, 
మిగిలినవన్్న ప్ార ంతీయ భాషలన్  ప్రకటీంచటం తపుపి.  రాజ్్యంగ 
నిరా్ణ యక సభలో (1949లో) తెలుగు, హిందీతో సహా మొతతేం 14 
భాషలనుజ్తీయ భాషలుగా గురితేంచార్. అధికార భాషగా ఏది ఉండాలి 
అన్న విషయంలో వివాదంఏరపిడింది. హిందీని అధికార భాషగా 
గురితేంచటానికి హిందీయి్తర ప్ార ంతాలనుండివ్యతిర్కత వచిచింది. 
దానిపెై రాజ్్యంగ నిరా్ణ యక సభ వోటింగును కోరింది.ఆశచిర్యకరంగా 
అనుకూల వ్యతిర్క ఓటు్ల  సమ్నంగా వచాచియి. రాజ్్యంగ 
నిరా్ణ యకసభకు అధ్యక్షుడయిన బాబూ రాజ్ంద్ర ప్రసాద్ హిందీకి 
అనుకూలంగా ఓటు చేయటంతోహిందీ అధికార భాష అయింది కాన్, 
హిందీ ఒక్కటే జ్తీయ భాష అన్, మిగిలినభాషలన్్న ప్ార ంతీయ 
భాషలనే అవగాహన పూరితేగా తపుపి. ప్రసుతే తం 22 భారతీయభాషలు 
జ్తీయ భాషలుగా గురితేంపుతో వునా్నయి. ఇటీవల రాజసాథా న్, 
భోజ్ పురీనిజ్తీయ భాషలుగా గురితేంచాలనే డిమ్ండు వసేతే , అల్ 
హిందీ ప్ార ంత సాథా నికభాషలని్నటిన్ జ్తీయ భాషలుగా గురితేసూతే  పొ తే 
హిందీ భాష భవిష్యతుతే ప్రమ్దంలో పడుతుందని కొందర్ హిందీ 
పొ ్ర ఫెసర్్ల  ఆంద్ళన వ్యకతేం చేశార్.
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 Raghu Babu Yarlagadda చేయగలం నూటికి నూర్పాళ్ళు.
ప్రజల భాషలో కాకుండా ఇతర భాషలో ప్రభుత్వం నడపటం 
ప్రజ్సా్వమ్్యనిక్ అవమ్నం

          Venkata Subbaiah Somepalliరహంతుల్్ల  గారి కృషి 
అభినందన్యం. ఎన్.టి. రామ్రావు గారి తెలుగు భాషాభిమ్నం 
అందరికి సూపిరితేదాయకం.

 తెలుగులో పరిపాలన జరగటానికి...ముందుగా బలమెైన 
రాజకీయ సంకలపిం ఉండాలి.పాలకపక్ష నేత, ప్రభుతా్వధినేత 
చితతేశుదిదితో తలచుకుంటే తెలుగులో పరిపాలనతపపిక జర్గుతుంది. 
ముఖ్యమంతి్రగార్ తెలుగులో పరిపాలన  పిలుపునిచిచిదానికి కటుటు బడి 
ఉంటే కాదనే వార్వర్? కలెకటుర్్ల , ఉన్నతాధికార్లు ఆయన వెంటే 
ఉంటార్.
 తెలుగులో పరిపాలన అనేది దిగువసాది యినుంచి కాకుండా పెై 
సాది యినుంచి అమలు కావాలి. సచివాలయం, కలెకటుర్కారా్యలయం 
నుంచి అమలెైతే మిగివిన వాళళుందర్ తూ.చ తపపికుండా పాటిసాతే ర్.
కొందర్ ఉద్్యగులకు తెలుగంటే చిన్నచూపు. దానికి కారణం 
ఆతమువంచన తపపి మర్మి కాదు. అధికార్లందర్ తెలుగు భాషను 
పే్రమించాలి.
 దాదాపు పదేళళు కిరీందట పో లీసుల ఉద్్యగ సంఘం ఓ 
పిలుపునిచిచింది, తమఉద్్యగులంతా తెలుగులో కార్యకల్పాలు 
సాగించాలని కోరింది. అది ఎంతవరకు అమలుజరిగింద్  తెలియదు 
కాని మంచి ఆలోచన. రాషటు ్రంలోని అని్న ఉద్్యగ సంఘ్లుకలసికటుటు గా 
తెలుగును పాలనలో అమలు చేయ్లనుకుంటే అది మంచి 
ప్రయత్నంఅవుతుంది. ఎటా్ల గు ఉతతేర్్వలునా్నయి కదా! ఆ దిశగా 
ప్రయత్నం జరగాలి.
 తెలుగులో విదా్యర్హత పొ ందిన వారికి ఉద్్యగాలలో ప్ార ధాన్యత 
ఉండేల్చర్యలు తీసుకోవాలి. నా్యయపరమెైన చికు్కలు ఉంటే కన్సం 
తెలుగు భాష పాటవ పరీక్షఒక పేపర్గా పెటిటు  మెరిట్ లో కలపాలి. 
అపుడు తెలుగు ఊసే తెలియకుండాడిగీరీలు, పో స్టు  గారీ డు్యఏషను్ల  
చదివినవారికంటే తెలుగులో చదివినవారికిప్ార ధాన్యత 
లభించినట్లవుతుంది.
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   Swechchaa Manavathanath Royతెలుగును అని్న 
కారా్యలయ్ల లో , నా్యయ సాథా నాల లో ప్రతి రంగం లో తపపిని 
సరిగావాడాలి అన్న ఉతతేర్్వలు జ్రీ చెయ్్యలి . అంతకు ముందు 
తెలుగు అధికార భాషాసంఘ్లు కొంత మేరకు సఫలీ కృతం అయ్్యయి 
తెలుగు భాష ను అధికార కారా్యలయ్ల లోఉతతేర్్వలు జ్రీ చెయ్యటం, 
ఉతతేర ప్రతు్యతతేరాలు తెలుగు లో నే ఉండాలి అని మంచి సూచనలు 
ఇచాచియి .
 తెలుగు రాని అధికార్లు, తపపిని సరిగా తెలుగు నేర్చి కుని 
చక్కగా తెలుగు లో మ్టా్ల డు తునా్నర్ . ,
తెలుగుభాష కి ఉన్న గ్పపి తనము ఏమిటి అంటే, ద్రవిడ , కిరాతక, 
ప్ార కృతి , పాలీ , పో ర్చిగీస్ , పారశ్ , అరబుబీ , ఆంగ్లము, సంస్కృతం 
అని్న భాష లను తనలోలీనము చేసుకుని పరిపుషిటు  చెందినది .
ఉసామునియ్ విశ్వవిదా్యలయం లో ఉర్ది  భాష ను అమలు చేసింది . 
అటువంటపుపిడు తెలుగు లో అమలు చెయ్యటం కషటుం కాదు

 అని్న ప్ార ంతాల య్సలలోని పదాలు అరథాం కావాలి అంటే ఒక 
సమగరీ నిఘంటువు రావాలి .
 పారిభాషికపదాలు ను ఇతర భాష ల నుంచి అనువదించే 
టపుపిడు య్ంతి్రకంగా కాకుండా అందరికీఅరథాం అయి్్యల్ చెయ్్యలి . 
తమిళులు ఏ భాషా పదాని్న అయినా వెంటనే తమిళ్ లో 
కిఅనువదిసాతే ర్. నా్యయసాథా నాలలో గూడాతెలుగులోనేవాదప్రతివాదాలు 
ను నా్యయవాదులు, చెయ్్యలి .అపుపిడేవాదీప్రతి వాదులకు, తమ 
తరఫున నా్యయవాదులు సకరీ మముగావాదిసుతే నా్నరో లేద్  తెలుసుతే ంది 
. చటాటు లు ను అందరికీ తేలిగా్గ  అరథాంఅయి్్యల్ తెలుగు లో అనువదించే 
ప్రయతా్నలు చెయ్్యలి . ఇపుపిడు ఉన్న చటాటు లు లో ఏమి ఉన్నద్చాల్ 
మందికిఅరథాం కావటం లేదు .అని్నసామ్జిక మ్ధ్యమిక వేదికలు 
లోతెలుగు నేఉపయోగిదాది ము .తెలుగు భాషఔన్నతా్యని్న గురితేంచి 
సుబ్రహముణ్య భారతి చాల్ బాగాప్రశంసించార్ .

 అచచితెలుగు లో రాయబడిన కధలు, కావా్యలు, నవలలును 
చదివితేఇంకా మంచిది. మీకృషి అభినందన్యం. వేర్భాషలు లో ని 
సాహితా్యని్న తెలుగు లో కి అనువదించాలి. ఆ అనువాదం సరళం గా 
ఉండాలి .తెలుగు శాసీతే ్రయ సంగీతం నుతమిళులుఎంతోచక్కగా 
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ఆదరిసుతే నా్నర్. కాన్ దురదృషటు వశాతుతే , మన రాషాటు ్ర లు లోతగినంత 
ఆదరణ లభించ లేదు. అల్నే, తంజ్వుర్ లో ఉన్న తెలుగుపాత 
తాళ పత్రగరీంథాల నుతెలుగు వారికి చేర్వ అయి్్యల్ కృషి చెయ్్యలి 
ప్రభుతా్వలు, తెలుగు భాషాభిమ్నులు. కతితేపదాము రావుగార్ 
చెపిపినటు్ల  టిబెట్్ల , చెైనాలో, శ్రీలంకలో నిక్ిపతే ంచేయ బడిన బౌద్ధ  
వాగముయ్ని్న అంతా తెలుగు చేసే ఒక పీఠాని్ననిరిముంచుకోవాలి్సన 
చారితి్రక బాధ్యత తెలుగు వారి మీద ఉన్నది . దానికిముందు తెలుగు 
భాషను రక్ించు కోవాలి.

 Pratapa Pullaiah ప్రపంచము, ఇతర రాషాటు ్ర లు వారి వారి 
బాషలక్ ప్ార ధాన్యం ఇసుతే నా్నయు పరిపాలనలో. ఒక్కతెలుగువార్ 
తపపి. బాష పేర్తొ పారీటుని పెటుటు కొని, పరిపాలనలో ఉండికుడా..నేతి 
బ్రకాయలో నేతిల్గా అయిపొ యింది.

 Peter Paul Chimata Dear Sir, Kindly bear with me for 
my belated reply herein. I had gone through your posting 
herein. Also, kindly bear with me for I am writing in English 
since I do not know Telugu typing. NTR was not only a good 
human being, but also the finest CM of Telugu people hith-
erto. He toiled relentlessly for eradicating public grievance; 
for this, he appointed Rustomji Committee and I think the 
aforesaid Committee’s report is gathering dust. He was a 
spotless CM. You know, people used to say that it was al-
most a regular practice that he used to conduct discussions 
in his house with the poets like Sam udrala Sr., Malladi 
Ramakrishna Sastry, Pingali Nagendram etc in the early 
morning hours.That was his love for Telugu literature. I 
strongly support your wish that AP Government’s adminis-
tration should be conducted in Telugu medium; but, this 
dream can be fulfilled only, when there is political will. Let us 
hope there will be positive beginnings in this regard; I can 
tell you only this much at this moment please.
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 Abhilasha Mallipeddi దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స!! అని 
తెగ గ్పపిలు చెపుపికుంటాం, మన భాష మన సంస్కృతిఅని బో లెడు 
సభలు ఏరాపిటు చేసి ఉపనా్యసాలు దంచి పార్సాతే ం, తెలుగు 
వారంతాతెలుగులోనే మ్టా్ల డుదాం అని హిత బో ధలు చేసాతే ం!!

 కాన్ ఆచరణలో ఇవన్్న శూన్యం, శుభోదయం, శుభ 
మధా్యహ్నం, శుభ సాయంత్రం, శుభరాతి్రఅని తెలుగులో చెపుపికుంటే  
సరిపో దు, పక్క రాషటు ్రం తమిళనాడులో వాళళుమ్తృభాషకి ఇచుచికున్న 
ప్ార ధాన్యం మనం మన భాషకి ఇవ్వడం లేదు, వాళళు రాషటు ్రంవెళ్తే  ఒక్క 
బో ర్్డ కూడా పరాయి భాషలో కనపడదు, అన్్న తమిళంలోనే 
వుంటాయి, ఒకవేళ ఇంగీ్లష్ లో రాసినా కూడా మొదటగా వాళళు 
మ్తృభాషలో రాసి ఆ తరా్వత ఆంగ్లము అది వాళుళు వాళళు భాషకి 
ఇచేచి గౌరవ సాథా నం, మరా్యద!!

 కాన్మనం, తేనేలూర్ తెలుగు అని ప్రపంచం మొతతేం 
పొ గుడుతూ వునా్న, మనకి మ్త్రం మనభాష అంటే చిన్న చూపే, 
తెలుగులో మ్టా్ల డితే ఎక్కడ తేలికగా చూసాతే రో అనిబో డి ఇంగీ్లష్ లో 
సెలటుల్ గా మ్టా్ల డాలి అని చూసాతే ర్, ఇక కొంతమంది అమెరికాలేదా 
ఇతర దేశాలు వెళళు అక్కడ సిథార పడితే, ఇక అంతే.... వాళుళు 
ఇక్కడకివచిచినా గాన్ తెలుగు భాష వాడడం నామోషీగా భావిసాతే ర్, 
అల్ంటి వాళళుని చూసేతేనాకు అరికాలి మంట నెతితేకి ఎకు్కతుంది, నేను 
మోహానే అడుగుతా, తెలుగుమరిచిపో య్రా లేక మ్టా్ల డాలి అంటే 
నామోషీనా అని....

 పరాయిభాష క్వలం అవసరం మ్త్రమే, అదే మన ఆసితే  కాదు, 
అవసరానికి మించి ఏది వాడినాఅది ప్రమ్దమే, ఆ ప్రమ్దమే ఇక్కడ 
అణువణువునా వా్యపించేసి వుంది....

 తెలుగుభాషకి గౌరవం ఇచిచి, తన సాథా యిని పెంచాలి అని 
మనసూపిరితేగా కృషి చేసేవారిలో నా దృషిటులో ప్రధమ సాథా నం నూర్ భాషా 
రహంతుల్్ల  గారిదే, నాకుతెలిసినంత వరకూ నేను చూసినంత వరకూ 
రహంతుల్్ల  గార్ తెలుగు కోసం తపించేంతగాఎవ్వర్ అంతగా కృషి 
చేయడం నేను చూడలేదు, ఎపుపిడు మ్టా్ల డినా గాన్ ఆయనమ్టలో్ల  
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తెలుగు యొక్క ప్ార ధాన్యం మహా దరాజా గా రారాణిల్ వెలుగుతూ 
వుంటుంది, ఆయన మ్ట, మమత, గౌరవం, మరా్యద, మందలింపూ 
అన్్న తెలుగ్....

 ఇకపో తే అన్్న కారా్యలయ్లో్ల  ల్వాదేవలుతెలుగులో 
కొనసాగాలనే ఆయన అభిల్షచాల్ చాల్ గ్పపి సంకలపిం, ఈ 
విషయంలో ప్రభుత్వం చిన్న చూపు చూసుతే ంది అనేది నా భావన, ఈ 
విషయం గురించి చరచిలు జరగాలి, ప్రతి పారీటులో ఈ విషయం 
గురించిఅవగాహన కలిగించే ఒక కమిటీ వుండాలి, ప్రజలో్ల  చెైతన్యం 
కలిగించేల్ ప్రతిరాజకీయ పారీటు ఈ విషయం గురించి మ్టా్ల డాలి, 
మ్ర్పి తీసుకుని రావాలి....

 మొదటమన భాషా మన రాషటు ్రం అనేది ప్రతి వారి నరనరానా 
ర్ధిరాన విప్లవ ఘోషల్ప్రసరించాలి, ముందు నాయకులలో ఈ 
మ్ర్పి, ఈ ఆలోచన మొదలయి్య ఈ తెలుగు నాటప్రతి ఇంటా తెలుగు 
వెలుగుల్ నాట్యమ్డి మన కంట తెలుగు తలి్ల చిత్ర పటంసగర్వంగా 
ర్పర్పల్డే రోజు అతి త్వరలో రావాలని మనసూపిరితేగా ఆశిసూతే ....

 నేను గౌరవంగా sir అని పిలిచే అతి కొదిది  మందిలో ఒక్కర్ైన శ్రీ 
నూర్ భాషా రహంతుల్్ల  గారికి సగౌరవంగాఅభినందనలుతెలియచేసూతే ....

 Sir మీ యొక్క కోరిక కలముషం లేనిది, సా్వరదిం లేనిది, తెలుగు 
వలే కమమునెైనది, తెలుగు వెలగాలనే మీ కోరిక అతి త్వరలో తీరాలి 
అని మనసూపిరితేగా కోర్కుంటునా్నను...
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25 ప్రపించ ప్రసిదధ  భాషలు

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of languages_by_total_number_of_speakers
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తమిళనాడులో కలిసిపో యిన తెలుగు జనిం



178

చిత్రమాలిక

1.11.2004
“తెలుగు అధికార భాష కావాలంటే” పుసతేకావిష్కరణవిశాఖపట్నం కలకటుర్ట్ లో 

2011 అధికారభాషా సంఘం పురసా్కరం శ్రీ ఏబ్క్ ప్రసాద్ గార్
 ముఖ్యమంతి్ర రాజశేఖరర్డి్డ  గార్

15.11.2012 
విజయవాడ సబ్ కలకటుర్ కారా్యలయంలో జరిగిన జిల్్ల  అధికార్ల 

సమ్వేశంలో”తెలుగు దేవభాషే” పుసతేక ఆవిష్కరణ
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            1.4.2013  
                        భూపతి నారాయణమూరితే  గారితో

29.8.2015 తెలుగు భాషా దినోత్సవం 
శ్రీ గిడుగు వెంకట రామమూరితే గారి 152 వ జయంతి సందరభాంగా ఇచిచిన 

ముఖ్యమంతి్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారి అభినందన పత్రం.

“23.9.2012 
కతితేపదామురావు గారితో”
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19.10.2016 
తెలుగు మ్ధ్యమం విదా్యర్్ధ లకు ప్రభుత్వ ఉద్్యగాలలో తమిళనాడులో ల్గా 20 

శాతం రిజర్్వషన్ ఇవా్వలని కోర్తూ విజ్నపితే  

7.9.2013
చితతేజలు్ల  వరహాలరావు, సయ్యద్ నశ్ర్ అహమద్  గార్లతో
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11.10.2012
రావిపూడి వెంకటాది్ర గారితో

19.7.2013
పి.సత్యవతి, స.వెం. రమేష్, రమ్సుందరి గార్లతో

9.10.2012
పరకాల పటాటు భి రామ్రావు గారితో
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